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  -  systemy łączności w energetyce zawodowej 

(integracja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, 

bezpieczeństwo systemów łączności, łączność w sytuacjach kryzysowych),

  -  cyberbezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego,

  -  nowe elementy sieci elektroenergetycznej i ich wpływ na transmisję danych,

  -  integracja rynku energii (CSIRE, OIRE),

  -  migracja systemów IT do chmury,

  -  pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wymiana danych pomiarowych,

  -  paszportyzacja sieci (automatyzacja procesu akwizycji danych i ich opracowania),

  -  wykorzystanie algorytmów AI w pracy sieci elektroenergetycznej,

  -  rozwiązania mobilne w zarządzaniu pracą zespołów technicznych,

  -  zarządzanie energetyką rozproszoną 

(prognozowanie wytwarzania, przesył danych oraz sterowanie OZE),

  -  aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej.

Szczegółowe informacje: http://siwe.ptpiree.pl

Kontakt: 
Karolina Nowińska, tel. +48 61 846-02-15, kom. 609-223-890, e-mail: nowinska@ptpiree.pl
Sebastian Brzozowski, tel. 61 846-02-31, kom. 601-386-475, e-mail: brzozowski@ptpiree.pl

W programie m.in.:
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W NUMERZE

Na co dzień rzadko zastanawiamy się nad tym, jak wielką rolę  
w naszym życiu odgrywa energia elektryczna i jak trudny do wy-
obrażenia jest jej brak. Jeszcze rzadziej zdajemy sobie sprawę ze 
znaczenia metrologii i pewności miary dla ekonomii w mikro- 
i makroskali, czy też dla naszego bezpieczeństwa. Tymczasem 
właściwa jakość i prawidłowe działanie urządzeń pomiaro-
wych – jak choćby energii elektrycznej, gazu, wody, paliwa czy 
prędkości – mogą mieć istotne znaczenie dla naszego portfe-
la. Wymiana informacji pomiędzy urządzeniami lokalizacyjnymi 

GPS odbywa się na poziomie jednej miliardowej sekundy, co pozwala na precyzyjne określenie 
położenia. Przykładów na znaczenie pewności miary jest bardzo wiele, o czym m.in. rozmawiamy 
z prezesem Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Jackiem Semaniakiem. Kierowana przez naszego 
gościa instytucja dynamicznie przeobraża się we współczesną jednostkę łączącą doświadczenie  
z nowoczesnym spojrzeniem na pomiary. Materialnym wyrazem wielkiej idei rozwoju polskiej me-
trologii będzie imponujący Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM. Ten znaczący obiekt już 
został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii ,,Inwestycja przyszłości’’, 
a osiągnięcie jego pełnej funkcjonalności planowane jest na 2023 rok. Jednym z filarów nowej 
koncepcji GUM jest budowanie sieci współpracy środowisk naukowych, gospodarczych czy prze-
mysłowych skupionych wokół szeroko pojętej metrologii. Jednym z partnerów GUM od lat jest 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Głównym przedmiotem twórczego 
dialogu z Urzędem jest obecnie sprawa powtórnej legalizacji statycznych liczników energii elek-
trycznej. Konsultacje i merytoryczna wymiana poglądów przynoszą już pierwsze rozwiązania, któ-
re z pewnością będą korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron. 

W dziale naszego miesięcznika poświęconym rynkowi i regulacjom przyglądamy się progno-
zom zużycia energii elektrycznej, gdyż koniunktura na polskim rynku, tj. zapotrzebowanie na prąd, 
ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich największych graczy na rynku energii, a także jest od-
zwierciedleniem tendencji w gospodarce. W mocno niestabilnym czasie wszelkie prognozowanie 
obarczone jest ryzykiem błędu. Przewidywania są jednak takie, że krótkookresowo i średniotermi-
nowo należy się liczyć z pogorszeniem koniunktury na rodzimym rynku energii elektrycznej, ale 
dostępne prognozy długoterminowe wskazują, że zużycie prądu w naszym kraju będzie jeszcze 
długo rosło.

Również w dziale Rynek i regulacje piszemy o problemach, jakich nastręcza miarkowanie kar 
umownych na gruncie Prawa zamówień publicznych. To sprawa istotna, zwłaszcza że czas pande-
mii przyniósł wiele perturbacji podczas realizacji inwestycji. 

Działania podejmowane prze nasze Towarzystwo w zakresie regulacji konkludujemy jak za-
wsze w formie tabelarycznej i opisowej. 

Z kolei w dziale Łączność podsumowujemy 30-letnie doświadczenie PTPiREE jako operatora 
sieci łączności w energetyce. Wśród Wydarzeń w branży rekomendujemy relację z naszej konfe-
rencji „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”.

W bieżącym wydaniu nie zabraknie również stałych, lubianych przez naszych Czytelników ru-
bryk. Zapraszam do lektury!

Wojciech Tabiś
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PGE Dystrybucja Oddział Lublin rozpo-
czyna modernizację Głównego Punktu 
Zasilania Abramowice. Jest to jeden  
z pięciu projektów, które będą realizo-
wane przez lubelski oddział spółki w ra-
mach dofinansowania ze środków z Unii 
Europejskiej. 

Stacja opiera się na nowoczesnej roz-
dzielni średniego napięcia. W miejscu 
istniejącej powstanie rozdzielnia 110 kV  
w całości umieszczona wewnątrz budynku, 
w którym przewidziano miejsce na dwu-
sekcyjną rozdzielnię 15 kV czy wnętrzowe 
zespoły uziemiające. W ramach inwestycji 
napowietrzne podejścia linii wysokiego 
napięcia zyskają podziemne skablowanie. 
Wszystkie prace związane z przebudową 
stacji będą prowadzone z zachowaniem 
nieprzerwanej pracy rozdzielni 110 i 15 kV. 
Realizacja projektu zmniejszy zapotrzebo-
wanie na produkcję energii ze źródeł kon-
wencjonalnych, umożliwiając zastąpienie 
jej energią z OZE, co doprowadzi do re-
dukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.  
Wartość modernizacji w Abramowicach 
wyniesie prawie 58 mln zł, w tym przewi-
dywana kwota dofinansowania z Unii Eu-
ropejskiej to około 35 mln zł.  n

 » Energa-Operator

Debata o współpracy 
energetyki i szkolnictwa

W Olsztynie 2 czerwca odbyła się kon-
ferencja poświęcona jednemu z naj-
ważniejszych wyzwań dla branży ener-
getycznej w naszym kraju, jakim jest 
zmiana pokoleniowa i zapewnienie 
odpowiedniego wykształcenia przy-
szłym energetykom. Zorganizowały 
ją Energa-Operator oraz Warmińsko-
Mazurski Kurator Oświaty. 

Podczas paneli eksperckich rozma-
wiano m.in. o kluczowych kompeten-
cjach niezbędnych do pracy w branży 
oraz o tym, jak najlepiej dostosować 
do nich podstawę programową. Nie-
zwykle ważną częścią konferencji była 
debata poświęcona współpracy szkół 
oraz pracodawców branży elektro-
energetycznej w województwie war-
mińsko-mazurskim. Omówiono naj-
ważniejsze wyzwania, jakie stoją przed 
dyrektorami szkół kształcących w za-
wodach z branży energetycznej, a tak-
że te związane z budową wizerunku 
pracodawcy przez przedsiębiorstwa. 
Dzięki współpracy spółki Energa-Ope-
rator z placówkami edukacyjnymi 
wyposażono m.in. 17 laboratoriów 
elektroenergetycznych. Firma organi-
zuje również staże i praktyki oraz ufun-
dowała stypendia najzdolniejszym 
uczniom i studentom. 

Podczas konferencji A. Barbara Kli-
miuk, prezes spółki Energa-Operator, 
otrzymała Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej. Wyróżnienie to przyznawane 
jest za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowania.   n

W Poznaniu trwa budowa nowoczesnej elek-
troenergetycznej stacji transformującej wy-
sokie napięcie na średnie. Stacja Towarowa 
powstaje na terenie tzw. Wolnych Torów. 

Inwestycja spółki Enea Operator jest waż-
nym elementem systemu zasilania centrum 
stolicy Wielkopolski oraz terenów inwesty-
cyjnych znajdujących się w jej najbliższym 
otoczeniu. Stację 110/15 kV operator wpi-
sał do swego programu modernizacji sieci 
energetycznej średniego i niskiego napięcia 
#Poznań2030, który ma na celu poprawę 
niezawodności dostaw energii. Enea Opera-
tor w jego ramach zmodernizowała dotąd 
rozdzielnię średniego napięcia w Głównym 
Punkcie Zasilania Cytadela, przebudowa-
ła stację GPZ Poznań-Główna, uruchomiła 
specjalistyczny moduł FDIR służący do auto-
matycznego lokalizowania uszkodzeń sieci,  
a także wymieniła kable energetyczne w cią-
gu ulicy Wierzbięcice. Do tych przedsięwzięć 
dołącza budowa stacji Towarowa, która zasili 
w energię elektryczną zagospodarowywane 
przez miasto Wolne Tory, które w najbliższych 
latach z pokolejowego i poprzemysłowego 
terenu mają się przekształcić w nową, wielo-
funkcyjną dzielnicę. 

W ramach inwestycji wdrożone zo-
staną innowacyjne technologie związane  

z funkcjonalnościami inteligentnej infrastruk-
tury elektroenergetycznej, takie jak monito-
ring oraz pomiar obciążenia sieci w czasie 
rzeczywistym wraz z wizualizacją, automa-
tyczna identyfikacja błędów i rekonfiguracja 
sieci dla zoptymalizowania jej funkcjono-
wania, a także bieżący monitoring czy oce-
na stanu urządzeń. Koszt przedsięwzięcia 
to 35 mln zł. Zakończenie wszystkich prac 
i oddanie  GPZ Towarowa do użytkowania 
planowane jest na koniec 2022 roku. Zakres 
robót obejmuje budowę wnętrzowej stacji 
elektroenergetycznej składającej się z pię-
ciopolowej, wnętrzowej rozdzielnicy 110 kV, 
czterosekcyjnej rozdzielni 15 kV oraz dwóch 
stanowisk dla transformatorów wysokiego 
napięcia na średnie wraz z transformatorami. 
Z nowego obiektu wyprowadzone będą li-
nie kablowe średniego napięcia wiążące GPZ 
z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Bu-
dowa stacji 110/15 kV Towarowa oraz prze-
budowa stacji 110/15 kV Poznań-Główna, 
których celem jest poprawa zasilania mia-
sta, finansowane są ze środków unijnych  
w ramach działania 7.1 Rozwój inteligent-
nych systemów magazynowania, przesyłu  
i dystrybucji energii Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

n

 » Enea Operator 

Nowa stacja elektroenergetyczna
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 » PGE Dystrybucja 

Przebudowa stacji GPZ w Abramowicach

A.Barbara Klimiuk, prezes zarządu Energa-Operator, 
otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
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Modernizacja GPZ Abramowice będzie kosztowała 
prawie 58 mln zł
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 » Tauron Dystrybucja

Zielona infrastruktura
Niemal dwa i pół tysiąca posadzonych 
drzew to wynik akcji „Bezpieczniki 
Taurona. Włącz dla przyrody”. Pierwsze 
nasadzenia odbyły się w ubiegłym ro-
ku w Ogrodzieńcu, kolejne w ostat-
nich tygodniach w Kamiennej Górze. 

W ubiegłym roku Tauron Dystry-
bucja posadził już 1440 drzew w Ogro-
dzieńcu w województwie śląskim. Były 
to m.in. sosny i brzozy, które odbudu-
ją drzewostan zdewastowany przez 
nawałnicę. Miejscem tegorocznego 
wiosennego sadzenia były okolice Ka-
miennej Góry (Dolny Śląsk), gdzie sa-
dzonki dębów i buków odnowią las 
zniszczony przez burze i inne anoma-
lie pogodowe. 

Już dekadę temu na obszarze dzia-
łania spółki zapoczątkowano „Program 
kompleksowej wycinki i przycinki drzew 
pod liniami elektroenergetycznymi”,  
w ramach którego prace wykonywa-
ne są nie tylko w lasach, ale również 
na terenach publicznych, prywatnych,  
w parkach i miejscach chronionych. 
Energetycy i specjalistyczne firmy dbają, 
aby drzewa w jak najmniejszym stop-
niu zagrażały zasilającym liniom napo-
wietrznym. W 2021 roku na obszarze 
spółki w ramach umów zawartych z fir-
mami zewnętrznymi przycięto gałęzie 
drzew i krzewów rosnących pod liniami 
napowietrznymi, które zagrażały bez-
pieczeństwu ludzi oraz sieci. Umowami 
na wycinki serwisowe łącznie objęte by-
ło ponad 43 tys. km sieci średniego i wy-
sokiego napięcia. Dla sieci napowietrz-
nej niskiego napięcia było to około  
14 tys. km. W bieżącym roku Tauron 
Dystrybucja planuje zrealizować prace 
wycinkowe przy liniach niskiego napię-
cia o długości od 15 do 17 tys. km. 

Spółka przygotowała specjalny po-
radnik ogrodniczy, w którym porusza 
temat roślin nadających się do posa-
dzenia w okolicach linii energetycz-
nych. E-book „Co sadzić, by nie przesa-
dzić?” jest dostępny do pobrania pod 
adresem: www.tauron-dystrybucja.pl/
co-sadzic-by-nie-przesadzic n

Przed wakacjami energetycy ze spółki PGE 
Dystrybucja odwiedzali placówki oświatowe, 
aby przypomnieć najmłodszym zasady bez-
piecznego użytkowania energii elektrycznej. 
W szkołach, przedszkolach i domach dziecka 
odbyły się spotkania z pracownikami spółki. 
Ich celem było informowanie uczniów i wy-
chowanków o zachowaniu bezpieczeństwa 
podczas kontaktu z energią elektryczną – za-
równo w miejscach codziennego użytku, jak 
i w pobliżu linii energetycznych. 

Wakacje to czas, gdy dzieci poszukują 
nowych przygód, a ich fantazja nie zna gra-
nic. Dlatego właśnie w tym czasie energe-
tycy zwracają szczególną uwagę na poten-
cjalne niebezpieczeństwa spowodowane 
przez niewłaściwe zachowania w kontakcie 
z prądem. Podczas interaktywnych spotkań 
rozmawiano o bezpiecznych nawykach oraz 
wskazywano potencjalne niebezpieczeń-
stwa z udziałem prądu. Tradycyjnie wielką 

radość sprawiły dzieciakom przymierzanie 
elementów stroju elektromontera oraz spo-
tkania z ekipami i sprzętem Pogotowia 
Energetycznego. W Oddziale Skarżysko-Ka-
mienna energetyków edukacyjnie wspiera-
ły kukiełki Świetlika i elektryka Romka, które  
w interesującej formie opowiadały o zasa-
dach bezpieczeństwa. Niektórym spotka-
niom towarzyszyły konkursy, będące swo-
istym podsumowaniem pogadanek. n

Czym jest prąd, jak się go wytwarza, a tak-
że jak z niego bezpiecznie korzystać? 
Odpowiedzi na te i inne pytania pozna-
ło ponad 900 dzieci i młodzieży podczas 
wizyty miasteczka Bezpiecznej Krainy 
Energa-Operator, które 31 maja zawita-
ło do Przywidza na festyn z okazji Dnia 
Dziecka. 

Bezpieczna Kraina Energa-Operator 
to nauka o energii elektrycznej poprzez 
zabawę. W ramach programu w sposób 
atrakcyjny dla najmłodszych przekazy-
wana jest wiedza zarówno o zjawiskach 
fizycznych, jak i zasadach bezpiecznego 
korzystania z elektryczności. Działania 

edukacyjne spółki Energa-Operator pro-
wadzi na kilku płaszczyznach, m.in. po-
przez organizacje wydarzeń takich jak 
w Przywidzu. W czerwcu firma uruchomi-
ła również internetowy portal Bezpiecz-
nej Krainy przeznaczony dla dzieci i ich 
rodziców oraz nauczycieli. Z początkiem 
września jej pracownicy powrócą także 
do przerwanych przez pandemię zajęć 
edukacyjnych w szkołach. W Przywidz 
Arenie, która udzieliła gościny miasteczku, 
na uczestników czekały cztery  odrębne 
stanowiska edukacyjne. Na każdym z nich 
w przystępny dla najmłodszych sposób 
przekazywana była wiedza o energii elek-
trycznej. Począwszy od wyjaśnienia, czym 
jest prąd jako zjawisko fizyczne, poprzez 
to, w jaki sposób może być wytwarzany, 
a w końcu jak bezpiecznie z niego ko-
rzystać. Szczególny nacisk położono na 
kwestie użytkowania urządzeń na prąd 
oraz prawidłowych zachowań w pobliżu 
infrastruktury elektroenergetycznej. Pod-
czas wydarzenia dzieci dowiedziały się 
także, jaką drogą energia elektryczna trafia 
do gniazdek. Dzięki obecności tłumacza  
z pokazów skorzystać mogli także dorośli 
i dzieci z Ukrainy. n

 »  Energa-Operator 

Bezpieczna kraina w Przywidzu

 » PGE Dystrybucja 

Edukacja uczniów przed wakacjami

W miasteczku Bezpiecznej Krainy dzieci uczą się m.in.,  
jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych
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Informacje ze spółek opracowała  
Marzanna Kierzkowska

Podczas spotkań rozmawiano o potencjalnych 
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Pewność miary
Wywiad z prof. dr. hab. Jackiem Semaniakiem,  
prezesem Głównego Urzędu Miar. 

 » Od kilku lat obserwujemy proces 
przekształcenia Głównego Urzędu Miar 
w nowocześnie działającą jednostkę. Czy 
mógłby Pan Prezes przybliżyć założenia 
programowe i zasady docelowego 
funkcjonowania GUM po tych zmianach? 
Jakie obecnie wyzwania stoją przed 
kierowaną przez Pana instytucją?
Jako krajowa instytucja metrologiczna 
skutecznie łączymy długoletnie doświad-
czenie z nowoczesnym spojrzeniem na 
pomiary. Zapewniamy infrastrukturę me-
trologiczną na miarę XXI wieku. Działamy 
na rzecz rozwoju gospodarki, bezpieczeń-
stwa technicznego państwa oraz popra-
wy jakości życia obywateli. Naszym celem 
jest nie tylko doskonalenie i rozwijanie 
funkcjonalności naszej instytucji, ale rów-
nież wprowadzanie nowych kompeten-
cji w takich obszarach jak rozwój metod 
informatycznych i cyfrowych związanych  
z przemysłem 4.0. W ostatnich miesiącach 
intensywnie zabiegaliśmy o zmiany prze-
pisów prawa. Na mocy podpisanej przez 
Prezydenta RP ustawy odnoszącej się do 
Prawa o miarach,  jednym z naszych pod-
stawowych obowiązków statutowych sta-
ło się prowadzenie działalności badawczo-
-wdrożeniowej. Tym samym wróciliśmy 
niejako do korzeni GUM. Dzięki nowelizacji 
przepisów mamy szansę stać się pionierem 
postępu technologicznego, a to pozwoli 
nam dostarczać polskiej gospodarce i prze-
mysłowi jeszcze większą wartość dodaną.    
Obecnie intensyfikujemy współpracę krajo-
wą i międzynarodową z innymi ośrodkami, 
w zakresie nowoczesnych technologii, inno-
wacji oraz prac badawczych. Wypracowane 
na tej drodze partnerstwo podniesie na-
szą konkurencyjność w tych wymagają-
cych obszarach. Powstający w Kielcach 
Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM 
będzie ważnym punktem na mapie świa-
ta; miejscem, w którym powstają nowe, 
inspirujące projekty. W nowoczesnych 
laboratoriach Kampusu oraz  mieszczą-
cych się w siedzibie GUM w Warszawie 

będziemy wykonywać zaawansowane  
i nietypowe pomiary oraz zapewniać spój-
ność pomiarową na światowym poziomie 
w obrębie posiadanych i planowanych do 
nabycia kompetencji w zakresie metrologii. 
Otwieramy się na kooperację ze wszystki-
mi firmami – zarówno małymi i średnimi, 
jak i dużymi organizacjami biznesowymi. 
Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę, szcze-
gólnie dla tych, które nie dysponują własną 
infrastrukturą badawczo-rozwojową. To in-
westycja wychodząca naprzeciw oczekiwa-
niom sektora gospodarczego. Równolegle 
sukcesywnie budujemy partnerstwo z oto-
czeniem gospodarczym, naukowym i spo-
łecznym. Żeby wzmocnić potencjał współ-
pracy z sektorem biznesu, Minister Edukacji 
i Nauki wdrożył program Polska Metrologia, 
wspierający prowadzenie przez podmioty  
szkolnictwa wyższego i nauki, we współ-
pracy z GUM, badań naukowych i prac roz-
wojowych związanych z metrologią. 

Z inicjatywy GUM powstała również Pol-
ska Unia Metrologiczna integrująca – po raz 
pierwszy w historii – przodujące uczelnie, in-
stytuty badawcze oraz wybitnych ekspertów 
branży z całej Polski. Taka współpraca jest  
w stanie zaoferować polskim przedsiębior-
com unikatowe kompetencje w zakresie 
wspierania projektów rozwojowych – zarów-
no tych będących w fazie badań, jak i w sfe-
rze nieśmiałych, acz ambitnych koncepcji. 
Zawiązujemy również Klaster Metrologicz-
ny, który będzie ,,sieciować’’ ze sobą firmy, 
instytucje i organizacje zorientowane na 
rozwój poprzez korzystanie z najnowszych 
zdobyczy światowej metrologii. Zaprasza-
my do współpracy wszystkich polskich 
przedsiębiorców, także tych, którzy szukają 
wsparcia dla swoich planów rozwojowych, 
ale nie do końca wiedzą, gdzie mogą pozy-
skać wiarygodnego i doświadczonego part-
nera w sektorze publicznym. Równolegle 
będą prowadzone prace na rzecz rozwoju 
kadr administracji miar oraz działania obej-
mujące promocję najnowszych rozwiązań  
i innowacji, organizację różnego rodzaju 

wydarzeń o charakterze naukowym, popu-
larnonaukowym i edukacyjnym. 

 » Główny Urząd Miar jest tegorocznym 
laureatem Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju w kategorii 
,,Inwestycja przyszłości’’ za Świętokrzyski 
Kampus Laboratoryjny GUM. Jak powstały 
założenia i projekt Kampusu? Czy jest 
to inwestycja odpowiadająca obecnym 
potrzebom?
Budowa Kampusu to wyzwanie, do które-
go Główny Urząd Miar przygotowywał się  
w ostatnich latach. Weszło ono w fa-
zę realizacji na początku ubiegłego roku. 
Przewidujemy, że całość prac budowla-
nych powinna zakończyć się w 2023 roku. 
Równolegle realizujemy zadania związane  
z zakupem i instalacją aparatury naukowej  
w laboratoriach. Pełną funkcjonalność 
Kampus uzyska z końcem 2023 roku i od 
pierwszego stycznia 2024 będzie działał 
w strukturze GUM. Przedsięwzięcie to ko-
operacja wielu instytucji. Otrzymaliśmy 
ogromne wsparcie ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego. Źródłem finansowania 
są bowiem środki kontraktu terytorialne-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego, z którego 
pochodzi 165 mln zł przeznaczonych na re-
alizację tej inwestycji. Pozostałe 20 mln to 
wkład budżetu państwa wnoszony przez na-
szego partnera Politechnikę Świętokrzyską. 
Trzeba również podkreślić wielkie zaanga-
żowanie Kielc. Miasto przekazało tereny 
pod budowę Kampusu. Jesteśmy pewni, że 
ta imponująca inwestycja przyczyni się do 
ożywienia gospodarczego i promocji regio-
nu, w którym będzie funkcjonowała. Nasz 
partner – Politechnika Świętokrzyska będzie 
odpowiadać za komercjalizację rozwiązań 
wypracowanych w Kampusie. Nam przy-
pada odpowiedzialność za realizację prac 
badawczo-rozwojowych.

Projekt przewiduje budowę nowej prze-
strzeni laboratoryjnej wyposażonej w naj- 
nowocześniejszą aparaturę pomiarową  
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i badawczą. Funkcjonujące obecnie sta-
nowiska laboratoryjne w siedzibie GUM  
w Warszawie w sąsiedztwie Placu Bankowe-
go mają ograniczone możliwości rozwojowe 
ze względu na kubaturę zabytkowej siedziby 
Urzędu oraz z uwagi na ograniczoną możli-
wość izolacji sprzętu i przyrządów pomia-
rowych od źródeł zakłóceń fizycznych wy-
woływanych przez czynniki miejskie, m.in.  
metro, linie tramwajowe, ruch uliczny, stacje 
transformatorowe czy telefonii komórkowej. 
Rozwój procesu pomiarowo-badawczego 
wymaga środowiska pozbawionego istot-
nych źródeł zakłóceń. 

W pierwszym etapie powstanie sześć 
laboratoriów, które wyposażone zostaną 
w nowoczesną infrastrukturę zapewniającą 
spójność pomiarową na najwyższym pozio-
mie – Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków 
i Drgań; Czasu i Częstotliwości; Długości; Ma-
sy; Termometrii i Wsparcia Przemysłu. 

Będziemy prowadzić w nich prace ba-
dawczo-rozwojowe z zakresu  metrologii 
naukowej, związanej z wypracowaniem np. 
nowoczesnych wzorców jednostek miar,  
a wielkie wyzwanie stanowić będą projekty  
z obszaru metrologii stosowanej, stymulu-
jące rozwój innowacji i odpowiadające na 
potrzeby polskich przedsiębiorców. W ciągu 
najbliższych kilku lat chcielibyśmy budować 
naszą siłę konkurencyjną w dostępie do no-
woczesnej bazy, działającej  w warunkach 
dających możliwość osiągnięcia jakości po-
miarów na globalnym poziomie, poprzez do-
bre usytuowanie aparatury naukowej i zakup 
nowej, stanowiącej najbardziej nowoczesne 
rozwiązania na świecie. Jeżeli skorelujemy to 
z budowaniem potencjału meteorologicz-
nego, który obejmuje naszych pracowników, 
ale też daje możliwość realizowania nowych 
wyzwań we współpracy z kadrą metodolo-
giczną polskich uczelni i instytutów badaw-
czych, będziemy mogli rozwijać aktywności 
w obszarach, których do tej pory nie było  
w Głównym Urzędzie Miar.

 » GUM jest członkiem EURAMET, 
europejskiej Regionalnej 
Organizacji Metrologicznej, która 
zrzesza instytucje metrologiczne. Jakie 
zagadnienia obejmuje współpraca w jej 
ramach i jak Pan Profesor ocenia Główny 
Urząd Miar na tle podobnych instytucji 
europejskich?
EURAMET jest kluczową z punktu widze-
nia metrologii, europejską organizacją 
zrzeszającą 38 pełnoprawnych członków 
Krajowych Instytucji Metrologicznych (NMIs) 
państw Unii Europejskiej, Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) 

i innych spełniających kryteria EURAMET 
oraz członków stowarzyszonych – Instytucji 
Desygnowanych (DIs). Misją EURAMET jest 
rozwój i rozpowszechnianie zintegrowanej, 
efektywnej kosztowo i konkurencyjnej na 
arenie międzynarodowej infrastruktury me-
trologicznej dla Europy, z uwzględnieniem 
potrzeb interesariuszy – rządów, przemysłu  
i nauki. 

EURAMET skupia się na najistotniejszych 
kwestiach stanowiących wyzwania współ-
czesnego świata, a co za tym idzie współcze-
snej metrologii. Mam na myśli ochronę zdro-
wia i środowiska, odnawialne źródła energii, 
inteligentne fabryki czy cyfrową metrologię. 
Ciekawym przykładem oddziaływania me-
trologii na współczesne wydarzenia były ba-
dania prowadzone w niektórych Krajowych 
Instytucjach Metrologicznych dotyczące po-
miarów związanych z wykrywaniem i ochro-
ną przed COVID-19.

Główny Urząd Miar aktywnie działa w ra- 
mach EURAMET uczestnicząc w programach,  
takich jak Europejski Program na Rzecz Inno-
wacji i Badań w Dziedzinie Metrologii oraz 
Europejskie Partnerstwo w Dziedzinie Me-
trologii. Jest członkiem wszystkich komite-
tów technicznych EURAMET oraz większości 
Europejskich Sieci Metrologicznych zajmu-
jących się  takimi zagadnieniami jak pomia-
ry dotyczące zmian klimatu, inteligentnych 
sieci energetycznych czy promieniowania 
jonizującego. 

Na niwie metrologii naukowej, oprócz 
wspomnianego EURAMETU, działamy także 
w organizacji o zasięgu światowym – BIPM 
(Międzynarodowe Biuro Miar).

Również na polu metrologii prawnej 
mamy powód do dumy, ponieważ przed-
stawiciel GUM koordynuje prace ważnego 

komitetu technicznego OIML (Międzynaro-
dowa Organizacja Metrologii Prawnej) TC1 
(terminologia), a w ramach organizacji WE-
LMEC (Europejska Współpraca w Dziedzinie 
Metrologii Prawnej), przedstawiciel GUM jest 
przewodniczącym grupy roboczej ds. instala-
cji pomiarowych dla cieczy innych niż woda.

 » Epidemia koronawirusa wymusiła 
zmiany prawne pozwalające na 
możliwość czasowego wydłużenia 
okresu pracy przyrządów pomiarowych, 
w tym liczników energii elektrycznej. 
Czy wiadomo, jaka była to skala dla 
poszczególnych rodzajów urządzeń 
pomiarowych służących do rozliczeń 
mediów? Czy był monitorowany 
wpływ takiego działania na dokładność 
pomiarów oraz rozliczeń między 
dostawcami mediów a odbiorcami?  
Jak doświadczenia te można wykorzystać 
w przyszłości?
Skutkiem pandemii było wprowadzenie 
przepisów epizodycznych w ustawie Prawo 
o miarach, które miały na celu umożliwienie 
organom administracji miar odraczanie ter-
minu dokonania legalizacji ponownej i ze-
zwalanie na dalsze użytkowanie przyrządów 
pomiarowych w okresie obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii albo występowania niebezpieczeń-
stwa szerzenia się zakażenia lub choroby za-
kaźnej, które może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia publicznego.

Wdrożone regulacje to wyjście naprze-
ciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz 
innych użytkowników przyrządów pomia-
rowych, którzy ze względu na sytuację zwią-
zaną z pandemią chcieli – tam, gdzie to moż-
liwe i  nie powoduje to zagrożenia dla życia  

Rozwój procesu pomiarowo-badawczego wymaga środowiska pozbawionego istotnych źródeł zakłóceń
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i zdrowia – przełożyć termin dokonania le-
galizacji ponownej przyrządów pomiaro-
wych, z zachowaniem możliwości ich dal-
szego użytkowania. 

Co do zasady regulacje te miały roz-
wiązywać m.in. problem przeprowadzania  
w warunkach epidemii legalizacji ponow-
nej przyrządów pomiarowych szczególnie 
ważnych w polskiej gospodarce ze względu 
na ich znaczenia dla funkcjonowania infra-
struktury krytycznej państwa oraz przyrzą-
dów pomiarowych w szczególności wyko-
rzystywanych w użytkowaniu wszystkich 
rodzajów mediów. Przyrządy te, tj. gazomie-
rze, liczniki energii elektrycznej, wodomie-
rze, ciepłomierze, oraz ich podzespoły użyt-
kowane są w masowej skali, a ich demontaż  
w związku z ograniczeniami wynikającymi 
z zasad ochrony w pandemii w celu wyko-
nania legalizacji ponownej często nie był 
możliwy lub znacznie utrudniony. Ograni-
czenia wiązały się np. z odmową wstępu 
do mieszkań i domów przedstawicieli pod-
miotów odpowiedzialnych za demontaż 
przyrządów pomiarowych.

Istotne jest, że odroczenie terminu do-
konania legalizacji (na okres nie dłuższy niż 
12 miesięcy) może nastąpić na wniosek pod-
miotu uprawnionego do złożenia wniosku  
o dokonanie legalizacji ponownej wraz ze 
złożeniem stosownego oświadczenia, iż od 
dnia dokonania ostatniej legalizacji albo  
przeprowadzenia oceny zgodności nie 
wprowadzono zmian dotyczących kon-
strukcji, wykonania i warunków właściwe-
go stosowania przyrządu pomiarowego  
i spełnia on wymagania, w szczególności 
w zakresie charakterystyk metrologicznych, 
oraz że jego dalsze użytkowanie w oce-
nie wnioskodawcy nie stwarza zagrożenia 
dla wymaganej dokładności pomiarów,  
a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz 
dla mienia i środowiska. Co ważne – takie 

oświadczenie jest składane pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. 

Należy również mieć na uwadze, że ko-
nieczność niezwłocznego zgłoszenia przy-
rządu do legalizacji ponownej, np. po na-
prawie, reguluje art. 8k ust. 2 ustawy Prawo  
o miarach i rozwiązania zawarte w przepi-
sach epizodycznych nie zmieniły brzmienia 
tego artykułu. Uszkodzony przyrząd nie speł-
nia stosownych wymagań, co jest przesłan-
ką do niestosowania przepisu epizodyczne-
go w art. 26c ustawy Prawo o miarach. Bez 
zmian pozostały także przepisy dotyczące 
sankcji określone w art. 26 ustawy.

Jednocześnie pokreślenia wymaga fakt, 
że wydawanie przez organy administracji 
miar decyzji administracyjnych w sprawie 
odroczenie terminu dokonania legalizacji 
ponownej i zezwolenia na dalsze użytko-
wanie nie jest obligatoryjne. Organy admini-
stracji miar, wydając takie decyzje, biorą pod 
uwagę aktualne możliwości kadrowe zwią-
zane z zapewnieniem odpowiedniego po-
ziomu bezpieczeństwa. W przypadku, gdy 
takie zagrożenie jest na niskim poziomie, or-
gany administracji miar wykonują czynności 
związane z prawną kontrolą metrologiczną 
przyrządów pomiarowych.

Jeżeli chodzi o skalę odroczeń, w 2020 
roku było to niecałe 670 tys. decyzji, a w 2021 
roku około 795 tys. W 2022 roku do końca 
maja nie wydano żadnej decyzji ze wzglę-
du na zniesienie ograniczeń i możliwość 
przeprowadzenia legalizacji. Możliwość do-
konywania odroczeń – wprowadzona do 
ustawy jako reakcja na niespodziewaną sy-
tuację pandemii – należy do przepisów epi-
zodycznych określających działania doraź-
ne i nie może być stosowana w warunkach 
normalnego funkcjonowania jako działanie 
długofalowe.

W związku ze zniesieniem ograni-
czeń będzie możliwe określenie wpływu  

odroczeń poprzez analizę wyników prze-
prowadzanych legalizacji  zgłaszanych przez 
użytkowników przyrządów oraz liczby zawia-
domień o nieprawidłowym ich działaniu.

W kwestii działania na przyszłość istotne 
jest, aby tego rodzaju przepisy epizodycz-
ne uwzględniały uwarunkowania każdej ze 
stron i były na tyle precyzyjne, żeby uniemoż-
liwić ich niewłaściwe wykorzystanie.

 » Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
od lat zabiegają, aby czas użytkowania 
statycznych liczników energii elektrycznej 
wydłużono z ośmiu do 12 lat. 
Przeprowadzone ostatnio wspólnie przez 
GUM oraz PTPiREE badania użytkowanych 
liczników zdalnego odczytu wskazują, 
że ich błędy po ośmiu latach eksploatacji 
niezwykle rzadko przekraczają 0,8 proc. 
Jak Pan Prezes widzi możliwość dalszego 
wsparcia przez GUM inicjatywy OSD? 
Faktycznie, trwają wspólne konsultacje  
w tej sprawie. W zeszłym roku odbyło się sze-
reg spotkań, na których analizowano i dys-
kutowano możliwość wprowadzenia po-
stulowanych przez PTPiREE zmian. Należy 
jednak zaznaczyć, że te działania nie doty-
czą wydłużenia okresu użytkowania liczni-
ków energii elektrycznej, a zmiany termi-
nu zgłoszenia liczników energii elektrycznej 
czynnej wprowadzonych do użytkowania 
na podstawie oceny zgodności do legaliza-
cji ponownej. Prezes GUM stojąc na straży 
zapewnienia m.in. prawidłowego rozliczania 
obu stron transakcji na podstawie wskazań 
liczników musi dbać także o interesy konsu-
mentów energii elektrycznej (co jest wypeł-
nieniem celu zawartego w ustawie Prawo  
o miarach, jakim jest zapewnienie jednoli-
tości miar i wymaganej dokładności pomia-
rów wielkości fizycznych w Rzeczypospolitej 
Polskiej). Wspólnie z PTPiREE uznaliśmy, że 
dobrym rozwiązaniem będzie przeprowa-
dzenie badań liczników, których okres zgło-
szenia do legalizacji zbliżał się do końca, czy-
li użytkowanych przez siedem lub osiem lat. 
Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości w inter-
pretacji wyników takich badań ustaliliśmy, że 
będą one analogiczne jak w przypadku lega-
lizacji ponownej liczników energii elektrycz-
nej metodą statystyczną i przy zachowaniu 
wszystkich kryteriów oceny takiej legalizacji. 
Błędy graniczne dopuszczalne podczas le-
galizacji licznika są wskazane w stosownych 
przepisach i ich przekroczenie (bez względu 
na to, o jaką wartość) eliminuje licznik z dal-
szego użytkowania.

Należy zauważyć, że ułatwieniem dla 
operatorów  było wprowadzenie (także na 
wniosek PTPiREE) w 2019 roku legalizacji 

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM pełną funkcjonalność uzyska z końcem 2023 roku
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z wykorzystaniem metody statystycznej. 
Wcześniej na stanowisku badany był każdy 
licznik zgłoszony do legalizacji ponownej.  
W metodzie statystycznej do legalizacji zgła-
sza się partię liczników i z niej losowana jest 
próbka, która jest sprawdzana na stanowisku. 
Po pozytywnym wyniku badań dla próbki 
(gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
określono możliwą liczbę liczników niespeł-
niająca wymagań) wystawiane są świadec-
twa legalizacji ponownej dla całej partii. 

Dodatkowo, ogłoszona 2 czerwca 2022 
roku zmiana rozporządzenia w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej zawiera 
przepisy stanowiące wyjście naprzeciw po-
stulatom podmiotów gospodarczych zgła-
szających komunalne przyrządy pomiarowe 
do legalizacji.

Należy zauważyć, że prawna kontrola 
metrologiczna (co pewien ustalony czas) 
eliminuje z użytkowania przyrządy realizu-
jące pomiar z większym błędem niż ustalo-
ny we właściwych przepisach. Reasumując, 
można uznać, że czynnikami decydującymi 
o poziomie ochrony konsumenta są często-
tliwość poddawania liczników sprawdze-
niu w okresie ich użytkowania (okres lega-
lizacji) oraz wartość maksymalnych błędów 
dopuszczalnych określona w przepisach.

 » Działania GUM wpływają na wiele 
obszarów związanych z codziennym 
życiem, z czego zdecydowana większość 
obywateli nie zdaje sobie sprawy. Które  
z nich, zdaniem Pana Profesora, stanowią 
największe wyzwanie, a jakie  
z punktu widzenia konsumenta mogą być 
najbardziej interesujące?
Większość konsumentów zaabsorbowana 
życiem codziennym nie ma wiedzy o ist-
nieniu Głównego Urzędu Miar i podejmo-
wanych przez niego działaniach, które mają 
na celu zapewnić społeczeństwu łatwiejsze, 
lepsze funkcjonowanie. Pewność miary to 
jest warunek konieczny do tego, abyśmy  
w dobrze zorganizowanym społeczeństwie 
mogli funkcjonować wszędzie tam, gdzie 
coś kupujemy lub za coś płacimy. Wszędzie 
tam, gdzie pojawia się pomiar, musimy mieć 
pewność, że płacimy za to, co otrzymujemy.

Przykładem mogą być liczniki zdalnego 
odczytu energii elektrycznej. Są inteligent-
nymi, elektronicznymi przyrządami do po-
miaru energii elektrycznej, wyposażonymi 
w moduły pozwalające na komunikowanie 
się z systemem zdalnego odczytu dostaw-
cy. Komunikacja taka z jednej strony umoż-
liwia przekazywanie informacji pomiarowej,  
a z drugiej  dostawcom wysyłanie określo-
nych rozkazów i komend do licznika. Dodam, 

że współczesne LZO poza pomiarami ener-
gii elektrycznej mierzą również jej parametry 
jakościowe. 

Kolejną domeną metrologii ściśle zwią-
zaną z naszym codziennym funkcjonowa-
niem jest pomiar czasu i częstotliwości.  
Z osiągnięć metrologii korzystamy m.in. 
używając nawigacji. Obecnie większość 
społeczeństwa korzysta z map online, ja-
dąc samochodem, rowerem czy udając się 
pieszo pod wskazany, nieznany nam wcze-
śniej adres. Niewiele osób wie, że dokładne 
wskazanie naszego położenia w telefonie 
możliwe jest właśnie dzięki pomiarowi cza-
su oraz umiejętności podziału sekundy na 
miliard części. Jeśli mamy precyzję pomiaru 
czasu na poziomie jednej miliardowej se-
kundy, to znaczy, że przy bezbłędnej trans-
misji sygnałów moglibyśmy orientować 
obiekt w terenie z dokładnością do 30 cm. 
Gdyby to był jeden rząd wielkości mniej 
(tyle faktycznie daje GPS w czasie rzeczywi-
stym), to już będzie z dokładnością jedynie 
do 3 m, a jakby było dwa rzędy wielkości 
mniej, czyli 100 nanosekund, to już nasza 
lokalizacja przestaje być precyzyjna. W po-
miarach geodezyjnych czas pomiaru jest 
wydłużony i uwzględniane są dodatkowo 
korekty zegarów i parametrów modelu at-
mosfery, dzięki czemu można uzyskać pre-
cyzję rzędu milimetrów i centymetrów.

Ponadto, takie dziedziny jak e-banko-
wość, teleinformatyka, transakcje giełdo-
we czy bezgotówkowe, złożone systemy IT 
gromadzące i przetwarzające różnego ro-
dzaju dane, podpis elektroniczny, wymiana 
dokumentów w formie elektronicznej itp., 
wymagają precyzyjnego, nieprzerwanego, 
wiarygodnego i niezawodnego odmierzania 
czasu (z dokładnością przynajmniej do mili-
sekund). Dokładne określenie czasu jest istot-
ne dla podniesienia bezpieczeństwa prze-
prowadzanych operacji i przechowywanych 
danych. Pozwala zarejestrować moment 

zajścia zdarzenia i ściśle „pilnować” chro-
nologii zdarzeń w systemie w powiązaniu  
z osobą dokonującą danej operacji. Pozwa-
la to zapewnić spójność działania systemu, 
zmniejsza ryzyko manipulacji, nieautoryzo-
wanych i nieuprawnionych operacji, jak i blo-
kuje dostęp do niego w razie utraty ważności 
certyfikatu. 

Trzeba mieć świadomość, że współcze-
sny świat rozwija się bardzo szybko. Przemysł 
jest silnie zglobalizowany, a pewność mia-
ry jest niezwykle istotna z punktu widzenia 
zglobalizowanego przemysłu, który służy 
rozwojowi społeczeństwa i jego coraz spraw-
niejszemu funkcjonowaniu. Jeden metr ma 
być jednym metrem niezależnie, czy w Pol-
sce, czy w Azji. Może nie brzmi to zbyt ekscy-
tująco, ale gdy mówimy o nanometrze, czyli 
jednej miliardowej metra, to już jest „coś” i tu 
też tę pewność musimy mieć taką samą jak  
w przypadku metra. Zapewnienie wspo-
mnianej jednolitości miar byłoby niemożliwe 
bez współpracy międzynarodowej. Trudno 
sobie wyobrazić, abyśmy mogli tworzyć no-
we, coraz bardziej zminiaturyzowane produk-
ty bez stałej współpracy w zakresie jednoli-
tości miar – zarówno na rynku krajowym, jak  
i światowym. Dzięki niej nasze produkty są co-
raz wytrzymalsze, precyzyjniejsze, wydajniej-
sze i szybsze. Pozwalają nam sięgać daleko 
w kosmos w celu poszukiwania odpowiedzi 
na nurtujące nas pytania. Wykorzystywane 
są również w produktach prozaicznych, któ-
re wydają się proste i łatwo dostępne, takie 
jak smartfony. W ich wnętrzu znajdziemy bo-
wiem zminiaturyzowane technologie, które 
pozwalają nam się komunikować, lokalizo-
wać, a także wykonywać pomiary na nasze 
codzienne potrzeby. Dzięki tym funkcjonal-
nościom ze smartfonów chcą korzystać nie-
mal wszyscy i używają ich bardzo efektywnie.

 » Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Tabiś

W pierwszym etapie powstanie sześć laboratoriów, które wyposażone zostaną w nowoczesną infrastrukturę zapewniającą 
spójność pomiarową na najwyższym pozio mie 



Prognozy zużycia 
energii elektrycznej
W Polsce, zważywszy na dostępne prognozy, energetyka krótkookresowo 
powinna liczyć się z możliwością spadku zużycia energii elektrycznej,  
ale długoterminowe analizy ciągle pokazują zwiększenie zapotrzebowania 
na prąd, co jest związane m.in. z przewidywanym wzrostem,  
którego przyczyną będą pojazdy elektryczne i pompy ciepła.

W Polsce, jak pokazują między innymi dane 
publikowane od lat przez Prezesa URE, za-
sadniczo nadal istnieje dodatnia korelacja 
pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego 
a zapotrzebowaniem na energię elektryczną. 
Zarazem tempo wzrostu gospodarczego już 
od przynajmniej kilkunastu lat nie przekłada 
się jeden do jednego na wzrost zapotrzebo-
wania na energię elektryczną i zdarzało się, że 
w niektórych latach następował wzrost PKB 
przy spadku zużycia energii elektrycznej.

W 2021 roku, jak podał regulator w spra-
wozdaniu z działalności Prezesa URE, krajo-
we zużycie energii elektrycznej brutto wy-
niosło około 174,4 TWh i wzrosło o 5,4 proc. 
w porównaniu do 2020 roku, a tym samym 
okazało się nieznacznie mniejsze od wzro-
stu PKB w 2021 roku (według wstępnych 
szacunków GUS 5,7 proc.).

Koniunktura na polskim rynku energii 
elektrycznej, tj. zapotrzebowanie na prąd, 
ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich 
największych graczy, czyli nadzorowanych 
przez państwo grup energetycznych. Polski 
rynek energii elektrycznej jest dla nich, jak  
i oczywiście dla działających w ich struktu-
rach firm zajmujących się dystrybucją energii 
elektrycznej, rynkiem podstawowym.

W 2021 roku wszyscy najwięksi ope-
ratorzy systemów dystrybucyjnych – 
Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, 

Energa-Operator, Enea Operator, Stoen 
Operator – odnotowali wzrost dostaw ener-
gii elektrycznej do swoich klientów. 

Podane przez URE informacje dotyczą-
ce sytuacji na rynku energii elektrycznej  
w Polsce w 2021 roku potwierdziły, że naj-
większe zapotrzebowanie na prąd jest ge-
nerowane przez odbiorców biznesowych. 

W minionym roku według  danych URE 
dostawy energii elektrycznej dla odbior-
ców końcowych wyniosły blisko 148,8 TWh. 
Z tego na odbiorców z grupy taryfowej G, 
zdominowanej przez gospodarstwa do-
mowe, przypadło niecałe 24 proc. dostaw,  
a np. dostawy dla grupy taryfowej B, czyli 
dużych, ale nie największych firm, wyniosły 
41 proc. dostaw ogółem. 

Pierwszy kwartał 2022 roku oznaczał w 
naszym kraju wzrost zapotrzebowania na 
energię elektryczną, ale znacznie wolniejszy 
niż rok wcześniej. 

Według danych Polskich Sieci Elektro-
energetycznych w pierwszych trzech mie-
siącach 2022 roku w Polsce odnotowano 
wzrost zużycia energii elektrycznej brutto 
o około 1 proc. w porównaniu do takiego 
okresu 2021 roku. 

– Stanowi to utrzymanie trendu wzrosto-
wego zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną w Polsce, zapoczątkowanego w pierw-
szym kwartale 2021 roku. Jednocześnie wzrost 

zapotrzebowania w pierwszym kwartale 2022 
roku był niższy niż wzrost zapotrzebowania  
w pierwszym kwartale 2021 roku (o 4 proc. r/r), 
przede wszystkim z uwagi na wyższe tempe-
ratury powietrza w tym okresie r/r – czytamy 
w raporcie PGE. 

Krajowy popyt na energię elektryczną w 
pierwszym kwartale 2022 roku przełożył się 
na dostawy energii elektrycznej przez OSD 
dla odbiorców. Czterech największych pol-
skich OSD (Tauron Dystrybucja, PGE Dys-
trybucja, Energa-Operator, Enea Operator)  
w pierwszym kwartale 2022 roku dostarczyli 
odbiorcom więcej energii niż rok wcześniej.

Nie jest też niespodzianką, że w pierw-
szym kwartale 2022 roku nadal najwięk-
szym dystrybutorem energii elektrycznej 
w naszym kraju pod względem dostaw był 
Tauron Dystrybucja, z wolumenem dystry-
bucji do odbiorców końcowych na pozio-
mie 13,7 TWh. Dla porównania, czwartym 
największym dystrybutorem energii elek-
trycznej w pierwszym kwartale 2022 roku 
była Enea Operator – około 5,3 TWh. 

Kolejne dwa miesiące po zakończeniu 
pierwszego kwartału 2022 roku również 
charakteryzowały się większym zużyciem 
energii niż te miesiące 2021 roku. Po pierw-
szych pięciu miesiącach 2022 roku zużycie 
energii elektrycznej brutto było o około  
1,6 proc. większe niż rok wcześniej. 

IRENEUSZ CHOJNACKI
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Co się będzie działo na polskim rynku 
energii w dalszej części 2022 roku? Przynaj-
mniej niektórzy analitycy prognozują spo-
wolnienie gospodarcze, co w jakiejś mierze 
może znaleźć odzwierciedlenie również  
w popycie na energię elektryczną. 

Ekonomiści Banku BNP Paribas w mate-
riale opublikowanym na początku czerwca 
2022 roku ocenili, że w najbliższych mie-
siącach należy spodziewać się schłodzenia 
koniunktury i że w drugiej połowie 2022 ro-
ku możemy doświadczyć technicznej rece-
sji, tj. dwóch kwartałów z rzędu, w których 
PKB (wolumen wytworzonych dóbr i usług) 
zmniejszy się. 

– Po bardzo mocnym początku roku, kie-
dy w pierwszym kwartale PKB w Polsce zwięk-
szył się o 8,5 proc., sądzimy, że dynamika PKB  
w dalszej części roku wyraźnie wyhamuje. 
Kwietniowe dane o stanie polskiej gospodarki 
sygnalizowały osłabienie aktywności. W na-
szym scenariuszu bazowym zakładamy, że  
w drugiej połowie roku doświadczymy tech-
nicznej recesji, tj. dwóch kwartałów z rzędu,  
w których PKB się skurczy – mówił Michał Dybu-
ła, główny ekonomista Banku BNP Paribas, cy-
towany w komunikacie z 1 czerwca 2022 roku. 

– W rezultacie prognozujemy, że na po-
czątku przyszłego roku dynamika wzrostu 
gospodarczego w ujęciu rok do roku będzie 
oscylować w okolicach zera. Sądzimy, że  
w całym 2023 roku PKB będzie wyższy o około  
1,5 proc. w porównaniu z tegorocznym wyni-
kiem – twierdził Michał Dybuła. 

Ekonomiści Banku BNP Paribas, w cyto-
wanym komunikacie ocenili, że wysoka ak-
tywność gospodarcza w pierwszym kwar-
tale 2022 roku spowoduje, że PKB Polski  
w całym 2022 roku wzrośnie o 5,5 proc. 

W ocenie kierowanego przez Micha-
ła Dybułę zespołu, inflacja w naszym kraju 

powróci do górnej granicy odchyleń od ce-
lu inflacyjnego NBP (3,5 proc.)  nie wcześniej 
niż w 2024 roku. 

– Przewidywane w nadchodzących kwar-
tałach spowolnienie gospodarcze ograniczy 
dodatnią lukę popytową i zmniejszy popyt na 
pracę. Sądzimy jednak, że odkręcanie się spirali 
płacowo-cenowej i sprowadzenie inflacji ba-
zowej do poziomów zgodnych z celem infla-
cyjnym zajmie trochę czasu – stwierdził Mar-
cin Kujawski, starszy ekonomista Banku BNP 
Paribas,  w informacji banku. 

– W efekcie, o ile nie wystąpią bardzo ko-
rzystne zjawiska w gospodarce światowej, 
które silnie obniżyłyby dynamikę cen, powrót 
inflacji w okolice poziomu 3,5 proc.  wydaje się 
możliwy dopiero w 2024 roku, a być może na-
wet później – wyjaśniał Marcin Kujawski.

Z kolei Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) 
w czerwcu 2022 roku prognozował, że na-
sze PKB wzrośnie w 2022 roku o 4,8 proc., 
zaś w 2023  o 3,5 proc. 

Zdaniem PIE średnia inflacja sięgnie  
w tym roku 13,1 proc., ze szczytem na po-
ziomie 15,8 proc. w sierpniu, a w 2023 roku 
będzie spadać i wyniesie średnio 8,6 proc., 
zaś w 2024 roku znajdzie się na poziomie 
około 4,5 proc. 

– Polska gospodarka w drugiej połowie 
2021 roku i na początku 2022 roku szybko 
nadrabiała dystans do gospodarek zachod-
nioeuropejskich. Wzrost PKB w ostatnich 
dwóch kwartałach wyniósł kolejno 7,6 oraz 
8,5 proc., podczas gdy w strefie euro było to 
4,7 oraz 5 proc. Dobre wyniki to w największej 
mierze zasługa ekspansji polskiego przemysłu 
oraz wysokiego popytu wewnętrznego – mó-
wił Jakub Rybacki, kierownik zespołu ma-
kroekonomii w PIE. 

– Jednak rosyjska inwazja na Ukrainę przy-
spieszy spowolnienie europejskiej gospodarki. 

PKB strefy euro w 2022 roku wzrośnie o 2,7 
proc., a osłabienie koniunktury najmocniej 
odczują kraje południa Europy oraz Niemcy. 
Przewidujemy, że w takim otoczeniu wzrost 
gospodarczy w Polsce również spowolni  
i na koniec przyszłego roku wyniesie około 
3,5 proc. Dużym problemem w nadchodzą-
cych kwartałach pozostanie inflacja, która 
w ciągu najbliższych dwóch lat nie zbliży 
się do celu inflacyjnego NBP – ocenił Jakub 
Rybacki.

Krótkookresowo i średnioterminowo 
należy się zatem liczyć z pogorszeniem 
koniunktury na polskim rynku energii elek-
trycznej, ale dostępne prognozy długoter-
minowe wskazują, że zużycie prądu w na-
szym kraju będzie jeszcze długo rosło. 

PSE w projekcie „Planu rozwoju w za-
kresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną na 
lata 2023-2032”  skierowanym do konsultacji 
przedstawiły prognozy zapotrzebowania na 
prąd netto w latach 2021-2040 w wariancie 
bazowym i wariancie znaczącego wzrostu 
zapotrzebowania, uwzględniając m.in. prze-
widywane zmiany strukturalne zużycia koń-
cowego, czyli np. wzrost liczby pojazdów 
elektrycznych czy pomp ciepła. 

Dokonana przez PSE długotermino-
wa prognoza zapotrzebowania na energię 
elektryczną w wariancie bazowym wyka-
zała m.in., że roczne zapotrzebowanie na 
prąd netto może w Polsce wzrosnąć tylko 
w latach 2021- 2030 z poniżej 160 TWh do 
ponad 180 TWh, a w wariancie znaczące-
go wzrostu zapotrzebowania – z poniżej  
160 TWh do blisko 190 TWh.  n

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”  

oraz portalu wnp.pl

W 2021 roku krajo we zużycie energii elektrycznej brutto wy niosło około 174,4 TWh i wzrosło o 5,4 proc. w porównaniu do 2020 roku 
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Miarkowanie kar umownych  
mocą ugody sądowej  
w kontekście zmian umowy  
o zamówienie publiczne 
Część 1

Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest wskazywanie  
w umowach okoliczności, które mogą generować naliczanie kar umownych. 
Jednakże na etapie realizacji zamówienia może okazać się, że zapisy te 
w różny sposób nie odpowiadają realiom, np. wysokość kar umownych 
jest zawyżona lub dochodzi do sporu między stronami co do zaistniałych 
podstaw naliczenia kar umownych, czy też strony w ogóle nie mają woli  
ich naliczenia.

Natomiast zmiany w umowach z zakresu zamówień publicznych 
to zagadnienia, które doczekały się bogatego orzecznictwa oraz 
wielu analiz doktrynalnych, a mimo to budzą szereg wątpliwości 
co do prawidłowości ich dokonywania; są tłem wielu sporów po-
między stronami, a także zarzutów pokontrolnych skutkujących 
konsekwencjami prawnymi.

Jednocześnie ciężko wyobrazić sobie, aby na tle zmieniają-
cych się uwarunkowań rynkowych nie dochodziło do konieczno-
ści zmian w treści zawartej umowy. Oczywiste jest, że zmiany takie 
nie mogą być dowolne i nieograniczone, dlatego też ustawodaw-
ca wskazuje pewien zakres okoliczności zezwalających na doko-
nanie konkretnej zmiany.

W artykule postaram się dokonać analizy wskazującej, czy 
zmiany wysokości kar umownych na etapie realizacji umowy są 
zmianami dopuszczalnymi oraz czy zawarcie ugody zmniejszają-
cej wielkość kar umownych, zatwierdzonej protokołem sądu, mo-
że stanowić niedopuszczalną zmianę umowy.

Prawo
Punktem wyjścia dla niniejszej analizy są przepisy dotyczące 

zmian w umowach o zamówienie publiczne. Zgodnie z treścią art. 
454 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Pzp) a contrario dopuszczalne są zmiany nieistotne, 
natomiast istotność zmian określa ustęp 2 wskazanego przepisu. 
W tym miejscu, niejako na marginesie wskażę, że jest to rezultat 
prawotwórczej roli ETS czy później TSUE, gdyż zasady uznawa-
nia zmian w umowie za istotne lub nieistotne wynikają właśnie  
z orzecznictwa, np. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej w sprawie C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH. 

Zgodnie z zasadami wypracowanymi przez ETS/TSUE zmiany 
są istotne, jeśli można je zakwalifikować do następujących grup:

1. zmiana powoduje uprzednią zmianę środowiska 
wykonawców,

2. zmiana powoduje uprzednią zmianę treści ofert,
3. zaburza równowagę ekonomiczną na korzyść wykonawcy.

TOMASZ GLINKOWSKI
Enea Operator
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Czy np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku  
z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie C- 496/99 Komisja Wspólnot 
Europejskich v. CAS Succhi di Frutta SpA: ,,postanowienia umowy 
należy uznać za istotne przede wszystkim wówczas, gdy uwzględ-
nienie takiego postanowienia w pierwotnym ogłoszeniu o zamó-
wieniu pozwoliłoby oferentom przedstawić znacząco odmienną 
ofertę”.

Polski ustawodawca nieco rozszerzył powyższe uznając do-
datkowo, że zmiany istotne to zmiany podmiotowe oraz polega-
jące na znacznej zmianie zakresu zamówienia. W mojej ocenie jest 
to jednak tylko uszczegółowienie głównych założeń wynikających  
z orzecznictwa, aniżeli określenie innych okoliczności wskazują-
cych na istotność zmian. 

Kolejnym aspektem analizy jest zagadnienie kar umownych. 
Ustawa Pzp w swojej treści posługuje się pojęciem kar umownych 
jedynie w siedmiu przepisach, które mają charakter techniczny 
i absolutnie nie wyjaśniają, czym są kary umowne, dlatego też 
zgodnie z art. 8 ust. 1 Pzp, właściwym do określenia, czym jest ka-
ra umowna będzie art. 483 par. 1 Kodeksu cywilnego:

„Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z nie-
wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężne-
go nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).”

Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym 
opartym na możliwości wynikającej z zasady swobody kontrak-
towania, a jej celem, zgodnie z orzecznictwem oraz doktryną, jest 
wzmocnienie skuteczności powstałej między stronami więzi, wy-
nikającej z kontraktu. Można wywieść z natury tego zastrzeżenia 
jej funkcje gwarancyjne, sankcyjne oraz kompensacyjne. Tym sa-
mym, przedstawiając poniżej poglądy orzecznicze, zastrzeganie 
kar umownych powoduje zwiększenie ryzyka poniesienia do-
datkowych kosztów przez wykonawców, a to z kolei oznacza, że 
każdy rozsądnie zachowujący się przedsiębiorca wkalkuluje sobie 
takie ryzyko do treści oferty. 

Tak np.: UCHYLONY Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie z 25 lipca 2017 roku, V SA/Wa 2230/16, 
stanowił:

,,(…) Nie sposób zgodzić się z poglądem skarżącego, iż wy-
sokość kar umownych określanych przez zamawiających w istot-
nych postanowieniach umowy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nie stanowi czynnika cenotwórczego 
uwzględnianego przez wykonawców przy określaniu ceny ofer-
towej (…).”

Można również domniemywać, że zapisy dotyczące kar 
umownych w projekcie umowy sformułowanym jako załącznik 
do SWZ wpływają na decyzję wykonawcy o tym, czy w ogóle skła-
dać ofertę w postępowaniu. Konsekwencją takiego podejścia bę-
dzie uznanie, że jakiekolwiek zmiany umowy w zakresie wartości 
kar umownych będą zmianami istotnymi. Taki stan sprawy moż-
na wywieść z brzmienia art. 454 ust. 2 pkt 1) oraz (w przypadku 
zmniejszenia wysokości kar) pkt 2) Pzp:

„Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter 
umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej 
umowy, w szczególności, jeżeli zmiana:

1)  wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział 
lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby 
oferty innej treści;

2)  narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na ko-
rzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej 
umowie.”

Wielkość potencjalnych kar umownych jest czynnikiem mają-
cym wpływ na decyzję o tym, czy wykonawca jest zainteresowany 
złożeniem oferty w postępowaniu lub ma znaczenie dla wyceny 
oferty, tj. jej treści. W sytuacji zmiany wysokości kar umownych na 
etapie realizacji umowy jedynie zakładając w wyobraźni, że zmie-
nione zapisy o karach byłyby od początku obowiązującą treścią, 
to inne byłyby decyzje wykonawców o wycenie oferty, jak rów-
nież inny krąg wykonawców byłby zainteresowany danym po-
stępowaniem. W związku z tym nie tyle wypełnione są znamiona 
istotności zmiany umowy w takim aspekcie, ile również doszło-
by do naruszenia podstawowych zasad zamówień publicznych, 
tj. równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej 
konkurencji. 

W tym zakresie znaczna część orzecznictwa wskazuje na istot-
ność tak dokonanej zmiany, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie w wyroku z 6 czerwca 2018 roku, V SA/Wa 1414/17 
(wypowiadając się na temat zmiany terminu wykonania zamó-
wienia i co za tym idzie rezygnacji z naliczenia kar umownych) 
konstatował:

,,(...) Trzeba też zgodzić się z organem, że zmiana ta nastąpiła 
tylko na trzy dni przed upływem pierwotnego terminu wykona-
nia zamówienia i początkiem terminu naliczania kar umownych. 
Słusznie organ podkreślił przy tym, że pierwotny termin wykona-
nia umowy był stosunkowo krótki, co mogło wpłynąć zarówno na 
decyzję o złożeniu oferty, jak i na ceny złożonych ofert, uwzględ-
niające możliwość nałożenia przez zamawiającego kary umownej. 
Sąd podziela przy tym stanowisko organu, że taka zmiana warun-
ków umowy na korzyść wykonawcy mogła mieć wpływ na krąg 
wykonawców potencjalnie zainteresowanych zamówieniem oraz 
na treść złożonych przez nich ofert, a zatem uznać ją należy za 
istotną w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy (…)”.

Lub wskazany już wcześniej UCHYLONY wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjny w Warszawie z 25 lipca 2017 roku,  
V SA/Wa 2230/16:

,,(...) Wobec tego, zdaniem Sądu, dokonanie zmiany wysoko-
ści ww. kary umownej należy znać za zmianę istotną, powodującą 
odmienność Umowy nr [...] od treści oferty (…)”.

Można wyrażać pogląd, że zmiana wysokości kar umownych, 
jeśli jest zmniejszeniem ich wartości, prowadzi także do zabu-
rzenia równowagi ekonomicznej na korzyść wykonawcy. Sko-
ro wykonawca wkalkulował do treści oferty ryzyko zapłaty kar 
umownych i ujął to w wycenie oferty, to zmiana umowy poprzez 
zmniejszenie wysokości kar doprowadziłaby do sytuacji, w której 
zamawiający płaciłby za tak wkalkulowane ryzyko, pomimo że 
straciło ono na aktualności. W konsekwencji mimo braku ryzyka 
zapłaty kar umownych w pierwotnej wartości wykonawca otrzy-
małby za to płatność.

Powyższe zasady dotyczą także aspektu związanego z nie-
naliczeniem w ogóle kary umownej w przypadku, gdy wystąpią 
okoliczności uzasadniające jej naliczenie i w konsekwencji do-
chodzenie. Jeśli zamawiającym jest jednostka sektora finansów 
publicznych, wówczas jej odpowiedzialność zostaje określona 
przepisami art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia  
17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych. Jeśli dotyczy to zamawiających będą-
cych podmiotami ulokowanymi w Kodeksie spółek handlowych 
(KSH), wówczas znaczenie mają przepisy o odpowiedzialności cy-
wilnoprawnej określonych osób, np. art. 293 par. 1, art. 300(125) 
par. 1 czy art. 483 par. 1 KSH. Należy mieć także na uwadze art. 296 
(w całości) Kodeksu karnego.
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W tym miejscu należy jednak zastanowić się, czy miarkowa-
nie kary umownej w konkretnie rozpatrywanych okolicznościach 
faktycznych dotyczących wyłącznie stron umowy jest zmianą 
umowy, o której pisałem wcześniej. Zgodnie z powyżej wskaza-
ną wykładnią, porozumienie zamawiającego i wykonawcy co do 
zmniejszenia kar umownych będzie zmianą umowy i to zmianą 
istotną, jeżeli w ramach takiego porozumienia strony zmienią 
brzmienie konkretnego zapisu umownego dotyczącego kar i bę-
dzie to odnosiło się do każdej sytuacji stanowiącej okoliczność,  
o której mowa w zmienianym zapisie. Mówiąc wprost, zmianą ta-
ką będzie np. zmiana zapisu o brzmieniu: 

„Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 100 zł za każ-
dy dzień zwłoki”

na zapis
„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każdy 

dzień zwłoki”.
Powstaje jednak pytanie, czy samo miarkowanie kary umow-

nej jest zmianą umowy? Treść tej instytucji prawnej określa  
art. 484 par.  2 Kodeksu cywilnego:

„Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, 
dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy 
wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana”.

Miarkowanie kary umownej to zmniejszenie przez sąd wysokości 
należnej wierzycielowi kary umownej ze względu na zasady słuszno-
ści. Wyjaśnienie zasadności miarkowania można odnieść do sytuacji, 
w ramach której zastrzeżona kara umowna byłaby niesprawiedliwie 
wysoka, np. z uwagi na niską doniosłość uchybienia dłużnika lub  
w sytuacji, gdy ewentualna szkoda wyrządzona wierzycielowi jest ra-
żąco nieadekwatna do wysokości zastrzeżonej kary umownej.

Podkreślenia wymaga fakt, że ustawowe zastrzeżenie możli-
wości miarkowania kary umownej jest przepisem o charakterze 
imperatywnym, dla skuteczności którego bez znaczenia jest wola 
stron umowy w tym zakresie. 

„Artykuł 484 par. 2 stanowi element tzw. prawa sędziowskie-
go, dlatego ma charakter bezwzględnie obowiązujący. W związku 
z tym strony nie mogą w umowie wyłączyć możliwości miarkowa-
nia kary umownej (T. Wiśniewski [w:] G. Bieniek i in., Komentarz... 
Zobowiązania, t. 1, 2011, kom. do art. 484, pkt 6)”

Istota  zastosowania przepisu o miarkowaniu kary umownej wyra-
ża się w realizacji określonych działań przez dłużnika, tzn. sąd podejmie 
czynności dotyczące miarkowania kary umownej tylko na wniosek 
lub w ramach zarzutu merytorycznego sformułowanego przez zobo-
wiązanego do zapłaty kary umownej. Tak np. wyrok Sądu Apelacyjne-
go we Wrocławiu z 2 lutego 2012 roku, I ACa 1392/11, głosi:

„Brak sformułowania przez pozwanego takiego wniosku lub 
zarzutu uniemożliwia sądowi dokonanie zmniejszenia wysokości 
dochodzonej w procesie kary umownej.”

Miarkowanie kar umownych stanowiący element prawa sę-
dziowskiego nie wyłącza zastosowania tej instytucji w umowach 
z zakresu zamówień publicznych. Tym samym wydanie wyroku 
jako efekt rozpatrywania sporu pomiędzy stronami umowy o za-
mówienie publiczne jest jak najbardziej dopuszczalne. Powyższe 
nie odpowiada na pytanie, czy strony mogą zmienić wysokość kar 
umownych bez narażania się na zarzut niedopuszczalnej zmia-
ny umowy, a wskazuje jedynie, że sąd może to zrobić i to tylko  
w ramach realizacji indywidualnego sporu. Nie jest to jednak żad-
ne novum i zamawiający niejednokrotnie wikła się w przegrany 
proces jedynie po to, aby mieć uzasadnienie do dokonania zmia-
ny w postaci rzeczonego wyroku, zapominając nawet o treści  
art. 54a ustawy o finansach publicznych.

Podsumowując, jeśli zaistnieje między stronami spór dotyczą-
cy wysokości naliczonych kar umownych, wówczas wykonawca 
jest uprawniony do żądania zmiarkowania kar umownych w ra-
mach postępowania sądowego, a na koniec oznacza to, że zama-
wiający może uzyskać zmniejszoną wyrokiem wartość kar umow-
nych. Należy również mieć na uwadze, że rozstrzyganie sporów  
w tej materii to domena postępowania cywilnego, do którego za-
stosowanie będą miały przepisy Kodeksu postępowania cywilne-
go (kpc). Tym samym aktualna jest treść przepisu  art.  184 kpc:

„Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być 
uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. 
Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna 
z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do 
obejścia prawa.”

Umowy zawarte pod rządami przepisów ustawy Pzp są umo-
wami ze stosunków cywilnoprawnych, dlatego też nie można 
uznać, że pojednawcze załatwianie sporów zostaje wyłączone  
w ramach takich umów. 

„Zawarcie ugody możliwe jest jedynie w sprawach należących 
do drogi sądowej w myśl art. 2 kpc i tych, które należą do jurys-
dykcji sądów polskich (art. 1099 kpc), a jej przedmiotem może być 
jakikolwiek stosunek prawny bez względu na źródło jego powsta-
nia. Przedmiotem ugody mogą być zatem stosunki prawne ze 
sfery stosunków obligacyjnych, rzeczowych, rodzinnych, spadko-
wych czy z zakresu prawa pracy, o ile nie są wyłączone spod dys-
pozycji stron”1. Sama zaś ugoda jako pojęcie materialnoprawne 
zostało ujęte w art. 917 kc:

„Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w za-
kresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, 
aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego sto-
sunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący 
lub mogący powstać.”

Wydaje się zatem, że skoro moc ugody zawartej przed sądem 
z chwilą jej zawarcia nabiera mocy prawnej adekwatnej do wyro-
ku sądowego, a dodatkowo zgodnie z art. 184 zdanie drugie kpc 
na sądzie spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy jest ona dopusz-
czalna, to zawarcie takiej ugody będzie stanowiło niepodważalną 
podstawę uprawniającą do zmiany umowy (a właściwie jej zmia-
nę). Niestety jest to błędne podejście z uwagi na fakt, że ugoda 
sądowa w przeciwieństwie do wyroku sądowego nie korzysta  
z powagi rzeczy osądzonej. Stanowi co prawda, na podstawie  
z art. 777 par. 1 pkt 1 kpc, tytuł egzekucyjny umożliwiający prowa-
dzenie na jej podstawie egzekucji, jednakże nie została wydana 
po merytorycznym rozpatrzeniu sprawy przez sąd i w mojej oce-
nie nie można zgodzić się z poglądami często reprezentowanymi 
w literaturze fachowej, że skoro istnieje domniemanie zgodności 
ugody z prawem, to wyłącza się możliwość jej podważenia przez 
organy kontrolne. 

Czy w wobec tego zawierając ugodę, której przedmiotem bę-
dzie zmiarkowanie kar umownych, dochodzi do istotnej, niedo-
puszczalnej zmiany umowy? Poza analizą pozostawiam sytuację,  
w ramach której przewidziano możliwość dokonania takiej zmiany 
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, a odpowiedzią niech 
będzie badanie sprawy, która zakończyła się orzeczeniem wyda-
nym przez Naczelny Sąd Administracyjny 28 maja 2021 roku.  n

Część 2 artykułu ukaże się w najbliższym wydaniu ,,EE’’.

1     Piaskowska Olga Maria (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komen-
tarz aktualizowany – art. 10 kpc.
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PTPIREE I LEGISLACJA

L.p. Obszar działań Wykaz materiałów źródłowych

1. Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami wykonawczymi

• Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. infrastruktury sieci domowej – 
12.05.2022 roku

• Uzasadnienie do projektu rozporządzenia
• OSR do projektu rozporządzenia
• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia ISD – 31.05.2022 roku
• Pismo MKiŚ ws. sprzedaży rezerwowej – 16.05.2022 roku

2. Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich

• Treść interpelacji poselskiej nr 33004
• Ustosunkowanie się PTPiREE wobec pytań zawartych w interpelacji – przekazane do MKiŚ 

5.05.2022 roku
• Korespondencja z MRiRW ws. wyzwań dot. zasad współpracy/rozliczeń spółdzielni 

energetycznych 

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369)

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych innych ustaw (UD369)

• Uzasadnienie do projektu nowelizacji
• Pismo PTPiREE – stanowisko wobec projektu nowelizacji ustawy (UD369) – 16.05.2022 

roku

4.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko i niektórych innych ustaw (UD375)

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
i niektórych innych ustaw (UD375)

• Uzasadnienie do projektu nowelizacji
• OSR do projektu nowelizacji
• Uwagi PTPiREE do projektu nowelizacji ustawy (UD375) – 1.06.2022 roku

5. Elektromobilność

• Informacja Prezesa URE (nr 26/2022) ws. wytycznych dot. przeprowadzenia przetargu,  
o którym mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych

• Pismo z Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE – odniesienie się do 
korespondencji PTPiREE w zakresie projektu wytycznych – 17.05.2022 roku

Działania PTPiREE w obszarze regulacji 
prawnych w maju 2022 roku

Prace nad nowelizacją Pe  
oraz aktami wykonawczymi 

W połowie miesiąca do konsultacji pu-
blicznych skierowano projekt rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu i Środowiska  
w sprawie infrastruktury sieci domo-
wej. W odpowiedzi do resortu przeka-
zano drobne uwagi doprecyzowujące, 
wypracowane w PTPiREE. Regulacja jest 
rezultatem prac działającego przy MKiŚ 
(w którym uczestniczą przedstawiciele 
MKiŚ, URE, PTPiREE, OSDnEE, TOE) i jest 
aktem wykonawczym do znowelizowa-
nej ustawy Prawo energetyczne wdra-
żającej AMI.  

Ponadto, w odpowiedzi na mar-
cową korespondencję PTPiREE, resort 
klimatu przekazał informacje o stanie 

prac legislacyjnych nad nowym mo-
delem sprzedaży rezerwowej energii 
elektrycznej uwzględniającym rozwią-
zania dla CSIRE – przepisy regulujące te 
kwestie włączono do opracowywanego 
w ramach MKiŚ projektu nowelizacji Pe 
(UC106), który ma trafić do konsultacji  
i uzgodnień w lipcu.

 
Regulacje dotyczące OZE  
i rozwiązań prosumenckich

Pod koniec kwietnia przedstawiciele 
MKiŚ zwrócili się do PTPiREE z prośbą  
o wsparcie w udzieleniu odpowiedzi na 
interpelację poselską w sprawie ,,sygna-
lizowanych ograniczeń w poborze ener-
gii produkowanej przez przydomowe in-
stalacje fotowoltaiczne, a także wyłączeń 

czasowych z edycji programu Mój Prąd 
4.0”,  w szczególności w zakresie doty-
czącym właściwości OSD:

 Ҍ „czy są prowadzone prace w ma-
terii rozbudowy sieci energetycznej 
– zwłaszcza z wyszczególnieniem 
planów w powiecie tarnowskim –  
w kontekście geometrycznej wzrasta-
jącej produkcji przydomowych insta-
lacji fotowoltaicznych?

 Ҍ czy na etapie zwierania umów  
z prosumentami są oni informowani  
o potencjalnych ograniczeniach w od-
biorze nadwyżek energii i czy stosow-
ne zapisy ujęte są w przedmiotowych 
porozumieniach?”
W odpowiedzi PTPiREE przekaza-

ło opis działań podejmowanych przez 
operatorów w celu rozbudowy sieci 
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dystrybucyjnej i jak najlepszej współ-
pracy mikroinstalacji z siecią, a także 
powszechnie dostępnych informacji 
na temat wpływu znaczącej liczby mi-
kroinstalacji na sieć, przyczyn automa-
tycznych wyłączeń i możliwych działań 
zapobiegawczych także po stronie pro-
sumentów. Ze względu na unbundling 
nie odniesiono się do sfery relacji umow-
nych spółek obrotu z prosumentami. 

W ramach prowadzonych z inicjaty-
wy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi uzgodnień w zakresie spółdzielni 
energetycznych, w maju przekazano do 
resortu rolnictwa stanowisko PTPiREE 
 w zakresie zagadnień dotyczących za-
sad funkcjonowania spółdzielni ener-
getycznych wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa, a wymagają-
cych doprecyzowania.

Projekt nowelizacji ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych 
innych ustaw (UD369)

Pod koniec kwietnia MKiŚ skierowało 
do konsultacji publicznych i uzgodnień 

międzyresortowych projekt ustawy  
o zmianie ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz niektó-
rych innych ustaw (nr UD369).  Formularz 
z zestawieniem uwag PTPiREE do projek-
tu przekazano do resortu w wymaganym 
terminie. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko  
oraz niektórych innych ustaw 
(UD375)

W drugiej połowie maja do uzgodnień, 
opiniowania i konsultacji publicznych 
skierowano projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko oraz niektórych innych ustaw 
(UD375). Stanowisko Towarzystwa do 
projektowanych zapisów przekazano do 
resortu klimatu 1 czerwca.

Elektromobilność 

Pod koniec 2021 roku weszły w ży-
cie zmiany regulacji dotyczących 
Elektromobilności, natomiast na począt-
ku bieżącego roku PTPiREE uczestniczy-
ło w przeprowadzonych przez Prezesa 
URE konsultacjach wytycznych doty-
czących przeprowadzenia przetargu  
w sprawie sprzedaży przez OSD ogólno-
dostępnych stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych. 

W drugiej połowie maja w BIP URE 
opublikowano Informację Prezesa URE  
(nr 26/2022) w sprawie wytycznych do-
tyczących przeprowadzenia przetargu,  
o którym mowa w art. 3a ust. 2 pkt 1 usta-
wy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych.

Równolegle PTPiREE otrzymało kore-
spondencję z odniesieniem się URE do 
uwag Towarzystwa przekazanych w od-
powiedzi na pytania zawarte w stycznio-
wym piśmie kierującym projekt wytycz-
nych do konsultacji. 

Biuro PTPiREE, 
Poznań, czerwiec 2022 roku

PTPiREE przekaza ło ministerstwu opis działań podejmowanych przez operatorów w celu rozbudowy sieci dys trybucyjnej i jak najlepszej współpracy mikroinstalacji z siecią
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Nowe rozporządzenie taryfowe

Konsultacjom publicznym poddano 
projekt nowego rozporządzenia w spra-
wie szczegółowego sposobu kształto-
wania i kalkulacji taryf oraz zasad roz-
liczeń w obrocie energią elektryczną. 
Potrzeba wydania nowego rozporządze-
nia wynika przede wszystkim z art. 42  
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku  
o Ochotniczych Strażach Pożarnych, 
na mocy którego wprowadzono nowy 
element kształtujący taryfę przedsię-
biorstw energetycznych, jakim jest re-
alizacja przedsięwzięć z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej. Ustawa o OSP 
zmienia także delegację do wydania 
rozporządzenia taryfowego, jednocze-
śnie utrzymując w mocy dotychczaso-
we przepisy wykonawcze nie dłużej niż 
przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia  
w życie.  

Generalnie projekt w znacznej mierze 
powiela treść obecnie obowiązujących 
przepisów, wprowadzając jedynie nowe 
elementy w zakresie:
1. Taryfy dla OSP

Dodano przepis wprowadzający obo-
wiązek utworzenia przez przedsiębior-
stwa energetyczne wykonujące działal-
ność gospodarczą w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej oraz obrotu energią 
elektryczną odrębnej grupy taryfowej dla 
odbiorców energii elektrycznej przyłą-
czonych do sieci, niezależnie od poziomu 
napięcia znamionowego sieci, będących 
jednostkami ochrony przeciwpożaro-
wej, o których mowa w ustawie o OSP, 
biorąc pod uwagę ich znaczenie dla re-
alizacji przedsięwzięć mających na celu 
ochronę życia, zdrowia, mienia lub śro-
dowiska przed pożarem, klęską żywioło-
wą lub innym miejscowym zagrożeniem. 
Nie wskazano jednak, czym miałaby 
się charakteryzować ta taryfa, jak to jest  
w przypadku taryfy grzewczej czy taryfy 
dla e-mobility. 

2. Liczników zdalnego odczytu
W par. 15 ust. 2 wskazano, że staw-

ki opłat dystrybucyjnych kalkuluje się  
z uwzględnieniem także kosztów instalo-
wania u odbiorców końcowych liczników 
zdalnego odczytu. Celowe byłoby ujęcie 
w tym przepisie również kosztów szerzej 
ujętego wdrażania LZO, a nie tylko same-
go montażu. 
3. Magazynowania energii elektrycznej

Określono sposób ustalania opła-
ty za świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej, 
uwzględniając w nich prowadzenie 
rozliczeń z przedsiębiorstwami ener-
getycznymi wykonującymi działalność 
gospodarczą w zakresie magazynowa-
nia energii elektrycznej, ze zróżnico-
waniem wynikającym z tego, czy jest 
to elektrownia szczytowo-pompowa  
z dopływem naturalnym, czy też maga-
zyn energii elektrycznej. W tym zakre-
sie m.in. dostosowano ogólne zasady 
naliczania opłat; wskazano, że energia 
elektrycznej zakupiona w celu jej ma-
gazynowania nie zalicza się do własne-
go użytku i w związku z tym nie jest 
uwzględniana w ilości energii, do której 
stosuje się stawkę jakościową naliczaną 
od odbiorców końcowych; określono 
sposób naliczania opłat za świadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji ener-
gii elektrycznej dla magazynu energii 
elektrycznej, czy też doprecyzowano 
zapisy ustawowe w zakresie podstawy 
ustalania ilości energii elektrycznej po-
bieranej na potrzeby magazynowania 
oraz na cele inne niż magazynowanie 
i energii elektrycznej oddawanej przez 
magazyn na podstawie wskazań ukła-
dów pomiarowo-rozliczeniowych.
4. Przepisów doprecyzowujących 

Przesądzono m.in., że przedsiębior-
stwo energetyczne zajmujące się ob-
rotem energią elektryczną w kalkulacji 
ceny energii elektrycznej, którą przed-
kłada we wniosku o zatwierdzenie taryfy 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energety-
ki, nie uwzględnia podatku akcyzowe-
go. Regulacja ta ma rozwiać wątpliwo-
ści co do możliwości dostosowywania 
przez przedsiębiorstwo energetyczne 
ceny energii elektrycznej do zmienionej 
stawki akcyzy bez konieczności zmiany 
taryfy i jej ponownego zatwierdzania 
przez Prezesa URE.

Rozporządzenie ma wejść w życie 
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, co 
wydaje się okresem zdecydowanie zbyt 
krótkim, mając na względzie koniecz-
ność dostosowania systemów billingo-
wych OSD do nowych zasad rozliczeń. 

Konsultacje wytycznych  
Kodeksu ds. elastyczności

1 czerwca Komisja Europejska poprosi-
ła Agencję UE ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) o przedsta-
wienie niewiążących wytycznych ramo-
wych określających jasne i obiektywne 
zasady opracowania kodeksu sieci w za-
kresie odpowiedzi odbioru (tzw. Kodeksu 
ds. elastyczności). Kodeks sieci będzie 
miał na celu umożliwienie dostępu do 
rynku w zakresie odpowiedzi odbioru, 
w tym magazynowania i generacji roz-
proszonej, a także ułatwienie rynkowego 
nabywania usług przez operatorów sys-
temów dystrybucyjnych i przesyłowych. 
Będzie stanowił uzupełnienie i uszcze-
gółowienie już istniejących w dyrektywie 
rynkowej przepisów dotyczących naby-
wania usług elastyczności przez OSD. 

Konsultacje projektu wytycznych 
potrwają do 2 sierpnia, a z dokumen-
tem można się zapoznać pod adresem: 
https://extranet.acer.europa.eu/Offi-
cial_documents/Public_consultations/
Pages/PC_2022_E_05.aspx.

Zgodnie z harmonogramem, 
ACER ma przekazać Komisji Europej-
skiej wypracowane wytyczne ramowe  
w grudniu. 

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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Zmiana ustawy Prawo energetyczne

14 czerwca ogłoszono w Dzienniku Ustaw 
ustawę z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmia-
nie ustawy Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw, zmieniają-
cą również ustawę Prawo energetyczne. 
Wprowadzona zmiana pozwala Prezesowi 
URE na zwolnienie – w drodze decyzji ad-
ministracyjnej – operatorów zamkniętych 
systemów dystrybucyjnych z zakazu nie-
posiadania stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych. Możliwość takiego zwol-
nienia wynika z regulacji Unii Europejskiej 
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 
roku w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz 
zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE.

Kontynuacja prac nad zmianami 
ustawy odległościowej 

Coraz szybciej zbliża się nowelizacja 
tzw. ustawy odległościowej, czyli usta-
wy z 2016 roku o inwestycjach w zakre-
sie elektrowni wiatrowych. Planowana jest 

liberalizacji ,,reguły 10 h’’ – czyli minimal-
nej odległości elektrowni wiatrowych od 
domów. Zgodnie z proponowana zmia-
ną, w przypadku lokalizowania, budowy 
lub przebudowy elektrowni wiatrowej, 
odległość elektrowni od budynku miesz-
kalnego albo budynku o funkcji miesza-
nej, w skład której wchodzi funkcja miesz-
kalna, powinna być równa lub większa od 
dziesięciokrotności całkowitej wysokości 
elektrowni wiatrowej, chyba że plan miej-
scowy określi inną odległość, jednak nie 
mniejszą niż 500 m. Zmiana, o ile wejdzie 
w życie, stanowić będzie spełnienie postu-
latów branży OZE i doprowadzi do reak-
tywacji energetyki wiatrowej. Nowelizacja 
wprowadzi również minimalne odległości 
elektrowni wiatrowych od sieci elektro-
energetycznych. W przypadku lokalizowa-
nia elektrowni wiatrowej jej odległość od 
sieci elektroenergetycznej najwyższych 
napięć powinna być równa lub większa 
od trzykrotności maksymalnej średnicy 
wirnika wraz z łopatami albo równa lub 
większa od dwukrotności maksymalnej 
całkowitej wysokości elektrowni wiatro-
wej, określonych w planie miejscowym,  
w zależności od tego, która z tych wartości 

jest większa. Natomiast w przypadku bu-
dowy lub przebudowy elektrowni wiatro-
wej jej odległość od sieci elektroenerge-
tycznej najwyższych napięć powinna być 
równa lub większa od trzykrotności śred-
nicy wirnika wraz z łopatami albo równa 
lub większa od dwukrotności całkowitej 
wysokość elektrowni wiatrowej, zależnie 
od tego, która z tych wartości jest większa.  
W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, na wniosek operatora systemu 
elektroenergetycznego, odległość sie-
ci od elektrowni wiatrowej będzie mo-
gła być mniejsza niż odległość minimalna. 
Zakazane ma być lokalizowanie elektrowni 
wiatrowych na terenach rezerwatów przy-
rody, parków narodowych, krajobrazowych 
i obszarów Natura 2000. Do ustawy ma zo-
stać dodany również nowy rozdział 2a pt. 
„Zasady bezpiecznej eksploatacji elemen-
tów technicznych elektrowni wiatrowej”. 
Czynności i przeglądy serwisowe elemen-
tów technicznych elektrowni wiatrowej  
o mocy zainstalowanej wyższej niż 100 kW 
będzie mógł wykonywać przedsiębiorca, 
który jest wpisany do rejestru podmiotów 
wykonujących czynności i przeglądy serwi-
sowe elementów technicznych elektrowni 
wiatrowej, prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Dozoru Technicznego.

Zmiany do ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym

Trwają prace na projektem ustawy zmie-
niającej zasady lokalizacji instalacji odna-
wialnego źródła energii, przede wszystkim 
fotowoltaicznych. Przewidują one, że mo-
dyfikacja zagospodarowania terenu do-
tycząca niezamontowanych na budynku 
instalacji OZE w rozumieniu ustawy z dnia  
20 lutego 2015 roku o OZE o mocy zain-
stalowanej większej niż 500 kW, z wyłącze-
niem instalacji wytwarzających energię  
z energii promieniowania słonecznego  
o mocy zainstalowanej nie większej niż 
1000 kW następuje na podstawie planu 
miejscowego. W konsekwencji wyelimi-
nowana zostanie możliwość lokalizowa-
nia dużych instalacji na podstawie decyzji  
o warunkach zabudowy. Dodatkowo plano-
wane jest zezwolenie na to, żeby plan miej-
scowy przewidujący możliwość lokalizacji 
budynków umożliwiał również lokalizację – 
obok mikroinstalacji – zamontowanych na 
budynku instalacji OZE wykorzystujących 
do wytwarzania energii wyłącznie energię 
promieniowania słonecznego, chyba że 
ustalenia planu miejscowego będą zaka-
zywać lokalizacji takich instalacji.  n

Nowelizacja ustawy odległościowej przewiduje liberalizację „reguły 10 h” - czyli minimalnej odległości elektrowni 
wiatrowych od domów

 Z
dj

ęc
ie

: A
do

be
 S

to
ck

, M
ik

e 
M

ar
ee

n



19czerwiec 2022 ENERGIA elektryczna l

ELEKTROMOBILNOŚĆ

ZERO SR/S

Elektromobilność to powoli nie tylko sa-
mochody, czy środki transportu zbiorowe-
go. Prąd wkracza też do świata motocykli. 
Znana już Energica czy Livewire Harleya to 
nie koniec oferty.

Marka Zero, założona w 2006 roku 
przez byłego inżyniera NASA Neala Saika, 
w ciągu zaledwie kilku lat ze start-upu  
w garażu w Santa Cruz wyrosła na uznany 
na całym globie brand, który rewolucjoni-
zuje branżę motocyklową.

Spółka Karbon 2 – prekursor polskiej 
elektromobilności – rozszerza swoją ofer-
tę o markę Zero Motorcycles, stając się jej 
wyłącznym dystrybutorem w naszym kraju. 
Oferuje osiem modeli, od Supermoto przez 
Nakedy na sportowym SR/S kończąc. 

Szeroka gama modeli, poczynając od 
odpowiedników popularnych 125 cm3 po 
sportowe motocykle, pozwala na dosto-
sowanie pojazdu do potrzeb klienta. Fla-
gowy model, wspomniany wcześniej SR/S, 
to sportowa maszyna dająca osiągi lepsze 
niż niejeden spalinowy odpowiednik. Jego 
sercem jest silnik o mocy 110 koni mecha-
nicznych, który dysponuje momentem ob-
rotowym wynoszącym zawrotne 189 Nm.  
Prędkość ograniczono do 200 km/h.

Źródłem prądu jest bateria litowo-
-jonowa o pojemności 14,4 kWh, co 
pozwala przejechać w mieście i na tra-
sie odpowiednio 260 km i 131 km oraz 
175 km w cyklu mieszanym. Motocykl 

można wyposażyć w Power Tank, któ-
ry zwiększa zasięg do 323 km w mieście, 
165 km w trasie i 218 km w cyklu mie-
szanym. Czas ładowania do 95 proc. to 
około czterech godzin przy użyciu zwy-
kłej ładowarki oraz godzina korzystając  
z szybkiej (6 kW).

Model ten w wersji podstawowej 
waży 229 kg oraz 234 kg w odsłonie pre-
mium. Bogatszy wariant doposażono m.in.  
w większą baterię. Natomiast w standar-
dzie dostajemy takie udogodnienia jak 
Stability Control oraz Cornering ABS, które 
na pewno przydadzą się w opanowaniu 
maszyny, zwłaszcza mniej doświadczo-
nym kierowcom. 

Niestety, jak wszystko, tak i te moto-
cykle mają swoje wady. W tym przypadku 
jest to cena. Za podstawową wersję SR/S 
przyjdzie nam zapłacić około 105 tys. zł. 
Najtańszy model tego amerykańskiego 
producenta – FX kosztuje aż 65 tys. zł. 
Oznacza to, że za cenę jednego  FX-a kupi-
my dwie spalinowe Yamahy MT-03 o zbli-
żonych osiągach. 

Kasper Teszner, 
Biuro PTPiREE

Za podstawową wersję SR/S przyjdzie nam zapłacić około 105 tys. zł
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Źródłem prądu jest bateria 

litowo-jonowa  
o pojemności 14,4 kWh, 
co pozwala przejechać 

w mieście i na trasie 
odpowiednio 260 km  
i 131 km oraz 175 km  
w cyklu mieszanym. 

Motocykl można wyposażyć 
w Power Tank, który zwiększa 
zasięg do 323 km w mieście, 

165 km w trasie i 218 km  
w cyklu mieszanym. 
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PTPiREE – operator sieci łączności z 30-letnim stażem

Łączność radiowa  
w sektorze  
elektroenergetycznym  
na przestrzeni lat

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, działając na rzecz 
operatorów systemów elektroenergetycz-
nych, realizuje swój podstawowy cel sta-
tutowy, tzn. wszechstronny rozwój oraz 
racjonalne wykorzystanie sieci i urządzeń 
służących do przesyłu i rozdziału ener-
gii elektrycznej. W ramach jego realizacji  
w 1992 roku PTPiREE powołano do pełnie-
nia funkcji Operatora Ogólnokrajowego 
Systemu Łączności Radiowej Sektora 
Energetycznego. W grudniu 1993 roku 
Towarzystwo uzyskało zezwolenie teleko-
munikacyjne na działalność w dziedzinie 
radiokomunikacji w zakresie zakładania 
i używania urządzeń dla realizacji jedno-
litej sieci łączności radiowej oraz świad-
czenie za ich pomocą usług ówczesnym 
zakładom energetycznym. Ministerstwo 
Łączności przydzieliło sektorowi energe-
tycznemu 60 ogólnokrajowych kanałów 
radiowych z pasma częstotliwości z zakre-
su 430 MHz. Na początku lat 90. łączność 
radiowa w energetyce realizowana była 
tylko w niektórych obszarach, z wykorzy-
staniem urządzeń radiowych pracujących 

w paśmie 44 MHz, konstrukcyjnie zakorze-
nionych jeszcze w latach 70. Początek lat 
90. to skok technologiczny spowodowany 
głównie rozwojem informatyki. Lawinowo 
zaczęto stosować rozwiązania informa-
tyczne w przemyśle. Pojawiły się nowocze-
sne koncepcje realizacji dotychczasowych 
funkcjonalności technologicznych we 
wszystkich gałęziach gospodarki, w tym 
w energetyce. Decyzje o wyborze i  budo-
wie tego nowoczesnego wówczas syste-
mu łączności wymusiły gwałtownie nara-
stające potrzeby energetyki w dziedzinie 
lądowej radiokomunikacji ruchomej, 
głównie fonicznej sieci dyspozytorskiej, 
z możliwością transmisji danych. System 
miał gwarantować poprawną i efektywną 
wymianę informacji praktycznie w całym 
kraju. Przyjęto standard umożliwiający in-
tegrację tej radiowej sieci technologicznej  
z prywatną siecią telefoniczną energetyki 
oraz sieciami telefonicznymi operatorów 
publicznych.

Początek 1995 roku to moment,  
w którym elektroenergetyka polska roz-
poczęła budowę jednolitego systemu 

radiokomunikacyjnego opartego na ana-
logowym standardzie trankingowym MPT-
1327. Na podstawie zawartych z zakładami 
energetycznymi umów, w latach 1995-
1997 PTPiREE wykonało projekty propaga-
cyjne sieci łączności dla wszystkich spółek 
dystrybucyjnych. W tym samym roku za-
kłady energetyczne zawarły z dostawca-
mi sprzętu umowy na dostawę, instalację  
i uruchomienie systemu łączności trankin-
gowej. Umowy były negocjowane przez 
PTPiREE z głównym dostawcą sprzętu, fir-
mą Alcatel. Wybrano radiowy system łącz-
ności pod handlową nazwą Digicom-7.  
W 1997 roku we wszystkich spółkach 
trwały prace instalacyjne systemu Digi-
com. W okręgu łódzkim wybrano system 
EDACS Ericsona, jednak technologicz-
nie kompatybilny z pozostałymi sieciami 
w kraju. Zaawansowanie prac pozwoliło 
w czwartym kwartale 1997 roku na włą-
czenie systemu łączności trankingowej 
do eksploatacji w pracy dyspozytorskiej. 
Zgodnie z zawartymi kontraktami, insta-
lację wszystkich urządzeń w spółkach 
dystrybucyjnych sfinalizowano wraz  

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE
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z końcem 1999 roku. W nowy, XXI wiek 
elektroenergetyka polska weszła z no-
woczesnym, niezawodnym systemem 
łączności dyspozytorskiej, zdolnym do 
prowadzenia eksploatacji ruchowej przez 
dyspozytorów prawie wszystkich rejonów 
energetycznych oraz systemem radiowe-
go sterowania sieciami średnich napięć. 
Po 2000 roku nastąpił gwałtowny rozwój 
telesterowania odłącznikami na sieciach 
SN. W kraju wybudowano ponad 460 sta-
cji bazowych systemu Digicom-7. Obsługi-
wały one ponad 30 tysiecy terminali prze-
woźnych, przenośnych i stacjonarnych,  
w tym sterowanych radiowo odłączni-
ków i urządzeń do przesyłu danych. Wra-
cając do historii rozwoju technologicz-
nego sektora, nie można nie wspomnieć  
o roli, jaką sieć radiowa energetyki odegrała  
w krytycznych chwilach latem 1997 roku. 
Podczas powodzi tysiąclecia jedyną drogą 
komunikacji była sieć radiowa Digicom-7. 
Służby telekomunikacyjne udostępniły 
terminale rozmówne sztabom zarządza-
nia kryzysowego. Po wyłączeniu zbędnych 

urządzeń, z gwarantowanych 36 godzin 
pracy na akumulatorach, wydłużono czas 
pracy stacji bazowych do 10 dni. Ogólno-
polski system łączności radiowej energety-
ki zdał egzamin i stworzył podwaliny pod 
jeszcze wydajniejszą technologię, spełnia-
jącą wymagania łączności krytycznej.

Olbrzymi postęp technologiczny, jaki 
nastąpił w elektronice wymusił w natural-
ny sposób zmianę użytkowanej techno-
logii analogowej na cyfrową. Dotyczy to 
również wszystkich systemów łączności, 
w tym dyspozytorskich systemów trankin-
gowych. Zmiany strukturalne, jakie zaszły 
w energetyce polskiej, a przede wszystkim 
procesy konsolidacji, stworzyły zupełnie 
nową sytuację. Jednym z istotnych warun-
ków zapewnienia wysokiej niezawodno-
ści sieci dystrybucyjnej oraz przesyłowej  
w całym kraju jest łączność radiowa  
w pełnym zakresie możliwych jej funkcji. 
To z kolei zmusiło do refleksji: Czy jedno-
lita, homogeniczna sprzętowo sieć radio-
wa nie byłaby dla energetyki najlepszym 
rozwiązaniem? 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że cho-
ciaż użytkowany do tej pory przez spół-
ki dystrybucyjne analogowy system ra-
diowej łączności dyspozytorskiej spełnił 
swą podstawową rolę, jaką jest głównie 
transmisja głosu, to jednak wykorzysty-
wanie go do szeroko pojętej telemetrii  
i telesterowania oraz wprowadzanie za je-
go pomocą większości usług właściwych 
systemom cyfrowym będzie w przyszłości 
praktycznie niemożliwe.

Służby utrzymania ruchu w spółkach 
zaczęły kłaść coraz większy nacisk na kon-
trolę parametrów urządzeń sterujących 
automatyką zabezpieczeniową, zatem 
gwałtownie rosną potrzeby w zakresie 
pobierania, transmisji, rejestracji i kumu-
lacji danych cyfrowych. Tak postawionym 
wymaganiom sprostać będą mogły je-
dynie nowoczesne urządzenia, których 
technologia ściśle podąża za rozwojem 
informatyki i najnowszej elektroniki. Mi-
gracja z sieci analogowej do cyfrowej oka-
zała się niezbędnym krokiem na drodze 
unowocześnia funkcjonowania spółek, 

Anteny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
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zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
sieci elektroenergetycznej, polepszania 
jakości świadczonych usług oraz wzro-
stu konkurencyjności na arenie krajowej  
i europejskiej.

Mając na uwadze rozwój polskiego 
sektora elektroenergetycznego, Zarząd 
PTPiREE w październiku 2005 roku reko-
mendował konieczność budowy cyfro-
wego systemu łączności dyspozytorskiej 
opartego na jednolitym standardzie  
TETRA. Decyzję Zarządu o rekomendacji 
systemu TETRA poprzedziły kilkuletnie 
działania pozwalające na zapoznanie się 
specjalistów ze spółek z tendencjami roz-
wojowymi systemów łączności radiowej 
na świecie. Biuro PTPiREE zorganizowa-
ło serię szkoleń i prezentacji mających 
na celu zapoznanie sektora dystrybu-
cji energii z technologiami i produkta-
mi mogącymi sprostać wymaganiom 
stawianym przez spółki dystrybucyjne. 
Zgodnie z rekomendacją Zarządu o wy-
borze radiowego systemu trankingowe-
go TETRA, PTPiREE, będące operatorem 
sieci analogowej od  1992 roku, uzyska-
ło w 2006 decyzję o rezerwacji często-
tliwości radiowych dla całej energetyki 
na potrzeby nowego systemu. Celem 
optymalnego zagospodarowania wid-
ma częstotliwości PTPiREE podjęło się 
wykonania Projektów Bazowych sieci ra-
diowej TETRA dla wszystkich spółek, co 
miało umożliwić dokonanie rozdziału 
33 kanałów radiowych przydzielonych 
elektroenergetyce na potrzeby trankin-
gowego systemu cyfrowego oraz 25 no-
wych kanałów, które mają być utworzone  
w przyszłości z 50 dotychczas użytkowa-
nych kanałów analogowych. Aby umoż-
liwić realizację tego przedsięwzięcia, 
zakupiono specjalistyczny program do 
projektowania sieci radiowych, wyposa-
żony w najnowsze satelitarne mapy cy-
frowe Polski. 

Po uzyskaniu rezerwacji częstotli-
wości uruchomiono pierwsze obiekty 
testowe sieci TETRA, a w 2011 roku na 
obszarze działania gliwickiego oddziału 
obecnej spółki Tauron Dystrybucja za-
częła funkcjonować pierwsza sieć TETRA 
sektora energetycznego. Projekt budowy 
sieci TETRA zrealizowano całkowicie na 
obszarze działania spółki Energa-Opera-
tor, gdzie teraz pracują 142 stacje bazo-
we tej sieci. Na obszarze działania spółki 
Tauron Dystrybucja nadal realizowana 
jest budowa sieci trankingowej TETRA. 
Ruch dyspozytorski tego OSD realizu-
je 75 obiektów bazowych, a planowane 

są uruchomienia kolejnych sieci w nie-
dalekiej przyszłości. PGE Dystrybucja 
ma kilkanaście takich obiektów, a Enea 
Operator planuje budowę infrastruktury 
wieżowej dla nowego systemu łączności. 

Łączność dyspozytorska powinna 
umożliwiać bezkolizyjne funkcjonowa-
nie służb obsługi sieci elektroenergetycz-
nych w każdych warunkach, w tym kryzy-
sowych, w wymiarze lokalnym, krajowym  
i europejskim. Ze względu na wyma-
gania funkcjonalne i niezawodnościo-
we wymaga się dojrzałości technicznej 
i technologicznej urządzeń łączności 
w perspektywie kilkunastu lat. System 
łączności powinien być systemem stan-
daryzowanym, ale też mieć charakter 
systemu otwartego i podatnego na sto-
sowanie w jego ramach najnowszych 
technik i technologii. Faktycznie podsta-
wowym i najczęściej wykorzystywanym 
standardem sieci i usług dyspozytorskiej 
sieci ruchomej jest TETRA. Standard ten 
stworzono w celu zaspokojenia potrzeb 
służb zarządzania kryzysowego i jest sze-
roko stosowany, zwłaszcza w krajach Eu-
ropy, a także zalecany w relacjach trans-
granicznych. System łączności oparty 
na standardzie TETRA gwarantuje go-
towość funkcjonowania i dostępność 
podczas awarii masowych spowodowa-
nych brakiem zasilania na rozległym ob-
szarze w wyniku katastrof naturalnych  
i innych sytuacji kryzysowych. Warto 
wspomnieć, że system łączności dyspo-
zytorskiej sektora energetycznego, głów-
nie ze względu na swoją niezawodność  
i możliwości, wykorzystywany bywa oka-
zjonalnie przez użytkowników zewnętrz-
nych. Podczas wielkiej powodzi w 1997 
roku łączność radiowa elektroenergetyki, 
jako jedyna działająca, pomagała koordy-
nować działania ratunkowe. W 2008 roku 
sieć łączności dyspozytorskiej spółki Enea 
Operator obsługiwała wizytę prezyden-
tów Rosji i Polski Podczas Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich, a w 2008 
roku Szczyt Klimatyczny ONZ, na któ-
rym obecne były głowy najważniejszych 
państw. Nie sposób nie wspomnieć też o 
udostępnieniu przez tegoż operatora sys-
temu dyspozytorskiego organizatorom 
mistrzostw piłkarskich Euro 2012. Policja 
nie miała jeszcze wtedy tak skutecznych 
środków łączności, dlatego skorzystano 
z systemu łączności radiowej elektro-
energetyki. Dzisiaj, podobnie jak elektro-
energetyka, policja dysponuje techno-
logią TETRA, która ma znacznie większe 
możliwości od stosowanych wcześniej 

systemów analogowych. Oparty na tym 
standardzie system łączności również 
wykorzystywany jest okazjonalnie pod-
czas organizacji ważnych wydarzeń kul-
turalnych, jak chociażby Światowego 
Dnia Młodzieży w 2016 roku w Krako-
wie. W tym ostatnim wydarzeniu system  
TETRA poddano specjalistycznym po-
miarom dostępności i jakości sygnału ra-
diowego. Prowadził je Instytut Łączności 
w ramach finansowanego przez NCBiR 
programu pn. „Informatyczny system za-
rządzania zasobami częstotliwości oraz 
planowania i ewidencji sieci radiowych 
dla potrzeb służb podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych.” 

W bieżącym roku, aby sprostać wy-
maganiom określonym kodeksem sieci 
NCER, operatorzy systemu dystrybucyj-
nego kontynuują budowę systemu łącz-
ności krytycznej TETRA. Obecnie trwa 
realizacja projektu budowy w niektórych 
oddziałach OSD oraz w Warszawie, we 
współpracy z PSE.  n

Wieża antenowa Wielka Sowa
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Konferencja PTPiREE

Pomiary i diagnostyka  
w sieciach elektroenergetycznych
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej by-
ło już po raz siódmy organizatorem konferencji naukowo-tech-
nicznej „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”, 
która odbyła się 7 i 8 czerwca w Kołobrzegu. Ideą tego wydarze-
nia jest wymiana doświadczeń z zakresu m.in. pomiarów, głów-
nie inteligentnego opomiarowania, technologii oraz procesów 
wykorzystywanych w dystrybucji oraz przesyle energii elektrycz-
nej. Tegoroczna odsłona była wyjątkowa, ponieważ obecnie trwa  
publikowanie aktów prawnych, których środowisko pomiarowe 
oczekiwało. W szczególności chodzi o rozporządzenie w sprawie 
systemu pomiarowego, które światło dzienne ujrzało 7 marca.

„Licznik” konferencji odnotował tym razem 171 uczestników 
i tym samym pobito rekord frekwencyjny należący do ostatniej 
edycji stacjonarnej (164 osób w 2019 roku).

W programie imprezy, objętej honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, znalazło się 19 wystąpień, które tworzyły sześć spój-
nych sesji tematycznych. Spotkaniu  towarzyszyły wystawy: MKiŚ 
(kampania ,,Inteligentne sieci elektroenergetyczne’’), Iskraemeco 
– sponsora konferencji, a także firm S KOMUNIKACJA, DGT oraz 
Zakład Obsługi Energetyki. Otwarcia wydarzenia dokonali wspól-
nie dyrektorzy Ewa Sikora (Energa-Operator) i Wojciech Tabiś (Biu-
ro PTPiREE). 

Pierwszą sesję tematyczną dotyczącą zagadnień prawnych  
i regulacyjnych poprowadziła mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś. 
Referat inaugurujący o aktualnych regulacjach prawnych dotyczą-
cych inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a w szczególno-
ści liczników zdalnego odczytu, wygłosił Łukasz Bartuszek (MKiŚ). 
Mówca przypomniał historię sięgającą 2010 roku, w którym to 
powstał zespół doradczy do spraw wprowadzenia inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych w Polsce oraz obowiązujący harmo-
nogram instalacji liczników zdalnego odczytu wynikający z usta-
wy z dnia 20 maja 2021 roku, tzw. licznikowej.

Drugie wystąpienie przygotowali dyrektor Marek Kulesa i Zbi-
gniew Morawa (Towarzystwo Obrotu Energią), w którym przybliżyli 
słuchaczom zagadnienia związane m.in. z wymianą danych na ryn-
ku energii, wynikające z wdrożenia Centralnego Systemu Informa-
cji Rynku Energii (CSIRE), prezentując punkt widzenia sprzedawców 
energii reprezentowanych przez TOE. Wyjątkowo tę prezentację 
jako jedyną przeprowadzono zdalnie. Ostatni w tej sesji był referat 
dyrektora Mariusza Jurczyka, przez wiele lat kierującego pracami 
Zespołu PTPiREE odpowiedzialnego za przygotowanie wymagań 
technicznych i prawnych dla systemów i liczników zdalnego od-
czytu. Tym razem w nowej roli, reprezentując spółkę Tauron Polska 
Energia, prelegent zwrócił uwagę na kwestie zarządzania ciągłością 
działania dla systemów inteligentnego opomiarowania. Przywołał 
przykłady niedawnych zakłóceń pracy systemów energetycznych, 
sektora bankowego oraz komunikacyjnego. Nie zabrakło również 

odniesienia do fikcji literackiej znanej większości osób z branży 
energetycznej, tj. do książki „Blackout” Marca Elsberga.

Kolejne sesje dotyczyły technicznych aspektów układów po-
miarowych. W tej, która poświęcona była technologiom komu-
nikacji z licznikami zdalnego odczytu, słuchacze mogli zapoznać 
się z doświadczeniami OSD oraz z propozycjami dostawców urzą-
dzeń i rozwiązań.

W następnych wystąpieniach dostawcy i użytkownicy zapre-
zentowali służące do zarządzania danymi i urządzeniami pomiaro-
wymi rozwiązania oraz aplikacje wspierające służby operatorskie 
w zakresie układów pomiarowych.

W drugim dniu konferencji tradycyjnie zaplanowano dwie se-
sje. Pierwsza z nich już po raz kolejny była poświęcona sieci do-
mowej. W referacie Piotra Derbisa z firmy Landis+Gyr mogliśmy 
m.in. zapoznać się z porównaniem interfejsów do komunikacji  
z siecią domową odbiorcy, wykorzystywanych w różnych krajach, 
bezpieczeństwem transmisji danych oraz z wynikami wdrożenia 
w Niderlandach. W drugim referacie usłyszeliśmy od Bernarda  
Hajduka z firmy Iskraemeco, że sieć domowa jest podobna do... 
yeti, tj. istnieje, ale niewielu z nas ją widziało.

Należy podkreślić, że tak jak w poprzednich konferen-
cjach, do każdego z prelegentów kierowano wiele pytań od 
zgromadzonych. 

Wybrane sesje były moderowane przez członków grup robo-
czych PTPiREE, będących ekspertami w danej dziedzinie.

Wielu uczestników konferencji, wyrażając pozytywne opinie, 
zadeklarowało  swój udział w kolejnej edycji, na którą już teraz  
z przyjemnością zapraszamy. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy na 
stronę internetową http://pomiary.ptpiree.pl/, na której, zgodnie 
z dobrą praktyką, część materiałów udostępniono za zgodą ich 
autorów.

Rafał Świstak, Biuro PTPiREE

Konferencja zgromadziła ponad 170 uczestników
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Wydarzenia w branży
Nowy raport branżowy 

PTPiREE
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej opublikowało w czerw-
cu kolejną edycję raportu „Energetyka 
Dystrybucja Przesył”. Opracowanie – wy-
dane we współpracy ze stowarzyszonymi  
w PTPiREE spółkami – zawiera m.in. dane na 
temat podsektora przesyłu i dystrybucji ener-
gii elektrycznej w Polsce. 

2021 rok upłynął pod znakiem rekordo-
wego poziomu produkcji oraz zużycia ener-
gii elektrycznej w naszym kraju: zużycie wy-
niosło 180,1 TWh, a produkcja 179,4 TWh. 
2021 był także rekordowy pod względem 
liczby i mocy mikroinstalacji przyłączonych 
do sieci operatorów systemów dystrybucyj-
nych. W ciągu 12 miesięcy przyłączono pra-
wie 400 tys. nowych prosumentów. 

W ubiegłym roku polscy operatorzy elek-
troenergetyczni wydali na inwestycje ponad 
7,2 mld zł. Rezultatem tego jest m.in. ponad 
2 tys. nowych stacji elektroenergetycznych 
oraz przeszło 7 tys. km nowych linii, wśród 
których odnotować należy wzrost udziału 
linii kablowych do poziomu 29 proc. wszyst-
kich linii SN.

Prezentowane dane, wskaźniki i wy-
kresy składają się na kompleksowy obraz 

podsektora przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej w Polsce. Polecamy najnowsze 
wydanie wszystkim zainteresowanym ro-
dzimą energetyką i gospodarką. 

W raporcie możemy zapoznać się także 
z wypowiedziami Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki Rafała Gawina oraz prezesa 
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej Roberta Zasiny.

Raport dostępny jest na stronie: 
http://raport.ptpiree.pl/

Zmiany  
w Zarządzie PTPiREE

XXXVI Zgromadzenie Krajowe Polskiego 
Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej obradowało 22 czerwca  
w Warszawie. Podczas Zgromadzenia prze-
prowadzono wybory uzupełniające do 
Zarządu PTPiREE oraz przyjęto sprawozda-
nie z działalności Towarzystwa i zatwierdzo-
no sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Do Zarządu wybrano: Marka Kasickie-
go – wiceprezesa spółki Energa-Operator 
oraz Radosława Pobola – wiceprezesa ds. 
operacyjnych spółki Enea Operator.

Projekt wprowadzający 
elektryczne ciężarówki

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych (PSPA), wraz z in-
nymi podmiotami działającymi na rzecz 
rozwoju zrównoważonego transportu, 
PSPA inauguruje sektorowy projekt „eHDV 
Infrastructure Lab” mający na celu budowę 
polskiego know-how w zakresie wdrażania 
i eksploatacji stacji ładowania dla pojazdów 
ciężkich oraz rozwoju elektromobilności  
w sektorze transportu towarów.

– Projekt „eHDV Infrastructure Lab” to 
ważny krok sektora transportu w kierunku 
dekarbonizacji i tym samym neutralności kli-
matycznej. Jest to jeden z największych tego 
typu projektów realizowany w regionie CEE. 
Specjalna grupa ekspercka powołana w ra-
mach projektu, składająca się z przedstawicieli 
podmiotów z sektorów: logistyki, retailu, OEM 
oraz jednostek administracji publicznej, dążyć 
będzie do budowy w pełni funkcjonalnego, 
pierwszego w Polsce hubu ładowania dla elek-
trycznych pojazdów ciężarowych. Działania te 
mają stanowić impuls do rozwoju całego sek-
tora elektromobilności oraz utrzymać konku-
rencyjność polskiego rynku transportowego 
na arenie międzynarodowej – mówi Maciej 
Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Z myślą o realizacji celów projektu 
utworzono grupę roboczą, w skład któ-
rej wchodzą przedstawiciele podmiotów  
z sektora logistyki i transportu, producen-
tów pojazdów i stacji ładowania, dystrybu-
torów usług ładowania, retailu oraz sektora 
finansowego. 

Jak wskazuje PSPA,  Polska jest liderem 
sektora transportu ciężkiego w Europie (co 
5. pojazd o DMC powyżej 3,5 tony w Unii 
Europejskiej zarejestrowany jest w naszym 
kraju); obsługuje prawie jedną trzecią prze-
wozów towarowych UE. Powinna zatem ob-
jąć aktywną rolę w elektryfikacji tego sektora 
i rozbudowie obsługującej go infrastruktury 
ładowania. Działania Polski w zakresie elektry-
fikacji samochodów ciężkich stanowić będą 
fundamentalny czynnik rozwoju elektromo-
bilności nie tylko w naszym kraju, ale całym 
Starym Kontynencie.  n
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Surowce do ich produkcji – przede wszyst-
kim z Chin, w tym półmetal, bez którego 
współczesna elektronika nie istniałaby. Jest 
nim krzem, występujący na całej planecie, 
np. w piasku lub żwirze kwarcowym. Jego 
uzyskanie w czystej postaci nie jest skompli-
kowane, ale za to energochłonne, a wyspe-
cjalizowały się w tym przede wszystkim chiń-
skie firmy. Działający początkowo sprawnie 
mechanizm zaczął szwankować wraz z dyna-
micznym rozwojem fotowoltaiki, gdy popyt 
na krzem przewyższył podaż. Wzrosło rów-
nież zapotrzebowanie na układy elektronicz-
ne w przemyśle motoryzacyjnym.

Krzem jest jednym z najpopularniejszych 
pierwiastków na Ziemi, stanowiąc 27 proc. 
masy jej skorupy. Z kolei piasek, a zwłasz-
cza kwarcowy, zawiera go w znacznej ilości  
w formie dwutlenku krzemu. Rosnące zapo-
trzebowanie na piasek powoduje, że corocz-
nie wydobywa się go aż 40 mld ton, głównie 
dla potrzeb produkcji betonu. Na Karaibach 
znikają całe plaże i małe wysepki, prowadząc 
do nieodwracalnych zniszczeń w przyrodzie. 
Działacze prośrodowiskowi przewidują moż-
liwość likwidacji na cele przemysłowe nawet 
70-90 proc. światowych plaż. Niektóre kraje 
importują go w celach turystycznych, bo nic 
tak nie przyciąga wczasowiczów, jak szerokie 
piaszczyste plaże. W 100 proc. jest też wyko-
rzystywany potencjał pozyskiwania piasku 
z pogłębiania rzek. Eksploatowanie w USA 
złóż gazu i ropy z łupków również powoduje 
wzrost zapotrzebowania na piasek, który jest 
wtłaczany pod ciśnieniem do odwiertów, 
wypychając ze złóż cenne produkty.

Współczesny samochód może być wy-
posażony nawet w 100 modułów elektro-
nicznych, bez których nie działają zarówno 
systemy bezpieczeństwa, jak też komfor-
tu. Doszło wręcz do tego, że producenci 
aut przeprojektowują niektóre z elemen-
tów wyposażenia do wersji analogowych, 

regulowanych tradycyjnymi pokrętłami  
i przyciskami, aby zmniejszyć zapotrzebowa-
nie na elektronikę. 

Szacuje się, że w 2021 roku nie wypro-
dukowano nawet 10 mln samochodów, dla 
których zabrakło części, a na placach przy-
fabrycznych stoją niemalże gotowe auta 
pozbawione części wyposażenia. Dilerzy 
sprzedają część aut pozbawionych komfor-
towych rozwiązań, które będą uzupełniane 
w przyszłości – sterowanie podgrzewany-
mi siedzeniami, dodatkowe gniazda USB, 
komplet kluczyków bezprzewodowych, 
sterowanie dotykowe, a nawet nawigacja  
i wielowymiarowa regulacja kierownicy.

Jednocześnie rosnące wymagania 
związane z ochroną środowiska wymuszają 
rozwój produkcji pojazdów elektrycznych,  
w których udział modułów elektronicznych 

będzie jeszcze większy. Auta elektryczne ko-
rzystają zaś z elektrycznych ładowarek wypo-
sażonych w przekształtniki, zabezpieczenia, 
systemy rozliczeniowe i transmisji danych,  
a więc popyt na chipy dodatkowo rośnie.

Producenci samochodów łączyli się do-
tychczas w grupy, aby obniżyć koszty wpro-
wadzania na rynek nowych modeli i ujed-
nolicać ich części. To z kolei spowodowało 
powstawanie długich łańcuchów współpra-
cy w ramach realizacji procesów produk-
cyjnych. Pandemia koronawirusa istotnie 
zaburzyła logistykę dostaw komponentów 
(realizowaną w dużej mierze drogą morską) 
oraz surowców, która obecnie przypomi-
na nieuregulowany, meandrujący strumień, 
zamiast dotychczasowego przepływu lami-
narnego. Nakładając na to rosnące koszty 
surowców i transportu, otrzymujemy istot-
ny wzrost cen nowych samochodów w sa-
lonach i używanych w serwisach ogłosze-
niowych. Taki stan rzeczy potrwa zapewne 
przez cały bieżący i przyszły rok, bo budowa 
nowych fabryk chipów jest czasochłonna  
i kosztowna, a bez stabilnych dostaw surow-
ców i tak nie będą one miały zapewnionych 
możliwości produkowania.

Zabawa w piaskownicy lub na plaży 
jest dla dzieciaków ogromną frajdą. Okazuje 
się, że piasek towarzyszy nam i w życiu do-
rosłym w postaci przetworzonej. Bez niego 
nie jest w stanie działać współczesny prze-
mysł elektroniczny, z którego produktów 
korzysta z kolei zdecydowana większość in-
nych sektorów produkcyjnych i usługowych. 
Okazuje się przy tym, że piasek jest piaskowi 
nierówny, a chcąc nabyć np. samochód, mu-
simy się uzbroić w cierpliwość i odczekać  
w kolejce nawet dwa lata na upragnione 
auto. Nie ma już nawet znaczenia, czy zama-
wiamy je w wersji podstawowej, czy w pełni 
wyposażone. 

Krzysztof Hajdrowski

Innowacje

Więcej piasku
Niezbędne przemysłowi układy scalone  
są produkowane przede wszystkim w Azji  
i Stanach Zjednoczonych. Około połowa 
światowej produkcji chipów pochodzi z Tajwanu. 
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Szczegółowe informacje o wydarzeniach  organizowanych przez PTPiREE  

publikowane są na stronie:  http://ptpiree.pl  w zakładce „Wydarzenia”.

Dział Szkoleń:  

Sebastian Brzozowski,  tel. 61 846–02–31, brzozowski@ptpiree.pl 

Biuro PTPiREE:  

ul. Wołyńska 22 , 60–637 Poznań, tel. 61 846–02–00 , fax 61 846–02–09 

ptpiree@ptpiree.pl

 }  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.pl

 }  25–27 października 2022 r.,  
Wisła 

XXI Konferencja 
„Systemy Informatyczne  
w Energetyce SIwE’22”
 

 » Org.: PTPiREE 

Inf.:  Karolina Nowińska 

tel. 61 846–02–15 

nowinska@ptpiree.pl 

http://siwe.ptpiree.pl



INTEGRUJEMY
środowisko energetyków
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WYKONUJEMY
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KREUJEMY
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