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Innowacyjność to pojęcie bardzo popularne i nieodłącznie
związane z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, w której żyjemy. Mówiąc wiele o innowacyjnych
przedsięwzięciach, programach badawczo-rozwojowych,
współpracy nauki z biznesem, rzadko jednak mamy pełną świadomość, jak złożone są to procesy. Jak daleką, trudną drogę należy przejść od śmiałej idei do wdrożenia. Przy czym sukces nigdy nie jest zagwarantowany, a ryzyko niepowodzenia bywa
ogromne. Myślenie i działanie innowacyjne wymaga ogromnej
dyscypliny, wielodziedzinowej wiedzy i metodycznego podejścia. O tych właśnie procesach rozmawiamy na łamach ,,Energii Elektrycznej’’ z profesorem Wojciechem Drożdżem, wiceprezesem
zarządu ds. innowacji i logistyki Enei Operator. Nasz gość, łącząc doświadczenie pracy naukowej
na Uniwersytecie Szczecińskim z praktyką biznesową dużej spółki energetycznej, doskonale rozumie istotę innowacyjności i trafnie charakteryzuje kluczowe elementy procesu badawczo-rozwojowego. Bardzo obiecujące programy innowacyjne realizowane przez Eneę Operator mają szansę istotnie wpłynąć na jakość i niezawodność dostaw, a także wydajność wykorzystania energii
elektrycznej. Skalę realizowanych projektów pokazuje m.in. liczba zaangażowanych w nie instytucji naukowych. W trzech flagowych projektach Enea Operator współpracuje z Uniwersytetem
Zielonogórskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Poznańską i tamtejszym
Uniwersytetem Ekonomicznym. Partnerami naukowymi wielu działań są także inne przodujące
polskie uczelnie. Tak szeroki krąg współpracy daje firmie znaczne możliwości rozwoju, a w konsekwencji buduje jej wartość z korzyścią dla klientów i udziałowców.
Innowacyjne projekty wydają się niezbędne, żeby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi
energetyka, także w zakresie ekologii. Niezależnie od tego, jakie będą losy negocjacji na szczeblu
europejskim, transformacja gospodarki na niskoemisyjną jest akceptowaną przez wszystkich koniecznością. Można powiedzieć, że trwa poszukiwanie optymalnych dróg dojścia do tego celu.
O perspektywach, szansach i zagrożeniach jakie niesie Zielony Ład Energetyczny piszemy w dziale Rynek i regulacje. Przybliżamy Czytelnikom – zwłaszcza tym zainteresowanym problematyką
finansową – zagadnienie wiążącej informacji dotyczącej stawek VAT, które wchodzą właśnie do
krajowego systemu prawnego.
W dziale technicznym kontynuujemy publikację na temat kompleksowych modernizacji linii
napowietrznych w warunkach prac pod napięciem. W dziale poświęconym łączności omawiamy
ideę i praktyczne aspekty działania Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Celem projektu
jest umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do posiadanych przez Prezesa
UKE informacji o formalnoprawnej stronie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, obecnym
stanie infrastruktury i jej lokalizacji, planowanej infrastrukturze technicznej oraz warunkach dostępu do niej.
W stałych rubrykach naszego miesięcznika znajdą Państwo przegląd bieżących wydarzeń ze
spółek i całej branży. Zapraszamy także do odwiedzenia elektrowni wodnej w Solinie, gdzie PGE
proponuje interesująca ofertę zwiedzania. Można z niej skorzystać podczas tegorocznych ferii
lub przy okazji turystycznego wyjazdu w Bieszczady.
Życzę miłej lektury!
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Zdjęcie: Katarzyna Piwecka

Szanowni Państwo

styczeń 2020 ENERGIA elektryczna l

3

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

» Energa-Operator

Zdjęcie: Energa-Operator

Dla szkolnego laboratorium

Za pieniądze Energi-Operator szkoła kupi m.in. aparaturę kontrolno-pomiarową

Energa-Operator przekazała 50 tys. zł
Zespołowi Szkół Technicznych w Turku na
doposażenie laboratorium. Jest to kolejny,
po stypendiach dla najlepszych uczniów,
etap współpracy spółki z ZST w ramach
programu „Energ(i)a do nauki”.
Za pieniądze Energi-Operator szkoła kupi m.in. aparaturę kontrolno-pomiarową,

np. wielofunkcyjne mierniki czy wskaźniki napięć. Nowe wyposażenie da uczniom
możliwość korzystania z profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu podczas zajęć praktycznych i uczyni lekcje dużo
ciekawszymi.
Program „Energ(i)a do Nauki” jest skierowany do szkół średnich i uczelni

o kierunkach związanych z elektryką
i energetyką, kształcących przyszłą kadrę
elektromonterską oraz inżynieryjno-techniczną. Młodzi ludzie, którzy biorą w nim
udział, mają możliwość poznania pracy
energetyka od podszewki. Program przewiduje m.in. wycieczki do Regionalnych
Dyspozycji Mocy czy Głównych Punktów
Zasilających. Przyszli energetycy mogą zobaczyć także jak wygląda praca dyspozytorów czy zatrudnionych w laboratoriach.
Tajniki odkrywa również przed uczestnikami programu Pogotowie Energetyczne –
uczniowie mają szansę zapoznać się z wyposażeniem wozu, w którym załogi jeżdżą
na interwencję.
Energa-Operator wspiera 18 szkół średnich w całej Polsce. Każdego roku w placówkach objętych programem organizowane są dwa konkursy stypendialne.
Rocznie nagradza się w ten sposób około
180 uczniów. Spółka przyjmuje też blisko
100 praktykantów i stażystów. Większość
z nich to uczniowie szkół objętych patronatami.
n

» PSE

Wpływ na rozwój kraju
Raport „Napełniamy Polskę mocą” ukazuje całościowy obraz działań PSE, najważniejsze osiągnięcia biznesowe oraz ich wpływ
na gospodarkę, społeczności lokalne, środowisko i biznes.
Przedstawia dane, w tym finansowe, za 2018 rok. Dokument skupia się też na wyzwaniach i perspektywach rozwoju PSE na rynku
energii elektrycznej.
PSE oszacowały, że wygenerowały łączną wartość dodaną w krajowej gospodarce na poziomie 6,73 mld zł, w tym 4,36 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej w gałęzi produkcji i przesyłu
energii elektrycznej. Odprowadziły 1,17 mld zł podatków, opłat
i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpływając tym samym na rozwój regionów.
Operator podkreśla, że dba o środowiskowy wymiar swoich działań. W tej edycji raportu PSE po raz pierwszy obliczyły swój ślad węglowy. Całkowita wielkość emisji PSE w 2018 roku wyniosła 1,6 mln
ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (według metody market-based).
Praktycznie cała emisja wynikała ze zużycia energii elektrycznej na
pokrycie strat powstałych w procesie jej przesyłania. Za pozostały
1 proc. odpowiada m.in. zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie
w budynkach PSE.
Raport wskazuje także na poprawę wskaźników kluczowych dla niezawodnego funkcjonowania systemu przesyłowego zarządzanego
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przez PSE. Wskaźnik strat w sieci przesyłowej wyniósł 1,48 proc. i był
najniższy w historii. Dobry wynik spółka odnotowała również dla
wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) – w 2018
roku osiągnął on poziom 99,9 proc., a rok wcześniej – 99,77 proc.
Dla dbałości o środowisko, kolejny rok z rzędu, PSE zrezygnowały
z publikowania raportu w formie papierowej – jest dostępy jako
interaktywna strona internetowa. Do dyspozycji użytkowników
oddano narzędzia ułatwiające korzystanie z raportu. Czytelnicy
mają możliwość połączenia interesujących ich fragmentów
opracowania i stworzenia jego własnej wersji. Dostępna jest także opcja włączenia audiodeskrypcji, umożliwiająca odsłuchanie
wszystkich rozdziałów raportu. W trosce o potrzeby osób niedowidzących wprowadzono także możliwość zmiany rozmiaru tekstu i wyświetlania go na kontrastowym tle.
Układ i treść serwisu przygotowano zgodnie z wytycznymi
Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The
International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting
Initiative Standards. Dla wiarygodności prezentowanych przez
spółkę danych raport poddano zewnętrznej weryfikacji niezależnych audytorów. Jej potwierdzeniem jest pozyskanie dwóch certyfikatów poprawności sporządzenia danych GRI oraz zmierzenia
śladu węglowego.
n

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

» PKP Energetyka

Zdjęcie: PKP Energetyka

Porozumienie z Łódzką Koleją Aglomeracyjną

Porozumienie podpisane między spółkami stanowi realizację założeń Centrum Efektywności Energetycznej Kolei

PKP Energetyka i Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisały porozumienie, dzięki
któremu od stycznia rozliczenie ilości zużytej energii elektrycznej będzie odbywało
się na podstawie danych odczytywanych
w sposób zdalny z liczników zainstalowanych na pojazdach przewoźnika. Nowy system uwzględnia energię oddawaną przez
pojazdy w procesie rekuperacji, co przyczyni się do optymalizacji jej zużycia.
Rekuperacja – odzyskiwanie energii w trakcie hamowania pojazdów – stanowi jedno z głównych narzędzi optymalizacji zużycia energii na kolei. W zależności od konkretnej trasy może dać jej oszczędność na
poziomie 20-25 proc. Dodatkowo, dzięki
wyposażeniu pojazdów w urządzenia do

monitorowania zużycia energii, możliwe
jest wprowadzanie w życie zasad eco-drivingu – ekologicznej jazdy maszynistów,
którzy – jak kierowcy – mogą swoim stylem prowadzenia pociągu obniżyć zużycie energii. Eco-driving daje możliwość
oszczędności nawet 5-10 proc.
Porozumienie podpisane między spółkami stanowi realizację założeń Centrum
Efektywności Energetycznej Kolei. CEEK to
przestrzeń wymiany wiedzy i pomysłów
dla sektora kolejowego, a także wspólnej
realizacji programów efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania
zasobami. Wspólna inicjatywa branży kolejowej ma w ciągu 10 lat obniżyć zużycie
energii elektrycznej o 1,2 TWh.
n

» Enea Operator

Dofinansowanie automatyzacji sieci

Enea Operator i Ministerstwo Aktywów
Państwowych podpisały umowę na dofinansowanie z pieniędzy Unii Europejskiej
budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Szczecinie i okolicach.
Projekt obejmuje automatyzację sieci na
terenie szczecińskiego rejonu spółki, m.in.
zdalne sterowanie, elektroenergetyczną
automatykę zabezpieczeniową oraz modernizację i przebudowę odcinków linii
i stacji elektroenergetycznych. Jego realizacja zwiększy pewność zasilania poprzez

zautomatyzowanie procesu identyfikacji
uszkodzeń oraz budowę sieci z zastosowaniem automatyki (FDIR). Zwiększy się
również możliwość przyłączenia do niej
nowych odnawialnych źródeł energii.
Inwestycja ma być zrealizowana do końca
2021 roku. Jest ona prowadzona w ramach
pierwszej osi priorytetowej POIiŚ 20142020: zmniejszenie emisyjności gospodarki,
a całkowita kwota dofinansowania z funduszy UE wyniesie prawie 21,162 mln zł.

n

» Energa oraz PSE
W międzynarodowym
projekcie SPS i BESS
Grupa Energa oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne mogą pochwalić się udziałem w innowacyjnym polsko-japońskim
projekcie. W jego ramach wdrożony będzie nowatorski system SPS i uruchomiony hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS) w Bystrej koło Pruszcza
Gdańskiego. W przedsięwzięciu, oprócz
PSE, Energi-Operatora i Energi-OZE, biorą
udział także Hitachi oraz Hitachi Chemical.
Pierwszym etapem projektu jest wdrożenie systemu SPS. Jego główne funkcjonalności to automatyczna eliminacja
przeciążeń powodowanych przez zakłócenia w sieci poprzez ograniczanie generacji mocy czynnej farm wiatrowych oraz
rekomendowanie służbom dyspozytorskim optymalnych środków zaradczych
umożliwiających eliminację przeciążeń.
Równolegle do wdrożenia systemu SPS
trwa budowa hybrydowego magazynu
energii elektrycznej przyłączonego do wewnętrznej sieci farmy wiatrowej Bystra, należącej do spółki Energa-OZE. Będzie on
docelowo współpracował z systemem
SPS, poszerzając jego możliwości o regulację wtórną częstotliwości, rezerwę mocy, wygładzanie krótkoterminowych wahań mocy czynnej generowanej przez
farmę wiatrową oraz stosowanie arbitrażu
cenowego.
Do października potrwa roczny okres monitorowania poprawności działania systemu SPS. Analizowana będzie również jego współpraca z magazynem energii, gdy
urządzenie zostanie oddane do użytku.
Dodatkowo uczestnicy projektu sprawdzą efektywność i funkcjonalność wykorzystania magazynu energii jako rozwiązania, które można zastosować w niedalekiej
przyszłości na szerszą skalę.
Umowa pomiędzy polskimi a japońskimi
spółkami była możliwa dzięki porozumieniu zawartemu w marcu 2017 roku przez
polskie Ministerstwo Energii i japońską
organizację rządową NEDO (New Energy
and Industrial Technology Development
Organization), która w znaczącym stopniu
finansuje realizację projektu. 
n

Informacje ze spółek
opracowała Marzanna Kierzkowska
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Energia nauki i biznesu
Wywiad z dr. hab. Wojciechem Drożdżem, profesorem Uniwersytetu
Szczecińskiego, wiceprezesem zarządu ds. innowacji i logistyki Enei Operator.

»

Jakie wyzwania stoją przed
operatorami systemów dystrybucyjnych
w dobie innowacyjnej energetyki?
Wyzwania dla wszystkich operatorów
systemów dystrybucyjnych są w dużej
mierze wynikiem polityki klimatycznej
i energetycznej prowadzonej przez Unię
Europejską, a także naturalną konsekwencją postępującego rozwoju technologicznego. Zobowiązania unijne mówią o zmniejszeniu emisji przynajmniej
o 40 proc. w stosunku do 1990 roku,
zwiększeniu efektywności energetycznej
o ponad 32 proc. oraz zwiększeniu udziału energii z OZE do 32 proc. końcowego
zużycia. Skutkiem tych założeń jest np.
ciągły wzrost liczby i mocy instalacji fotowoltaicznych oraz pojawienie się nowych
uczestników rynku energii elektrycznej:
prosumentów, klastrów czy spółdzielni
energetycznych. Jako operatorzy systemu
dystrybucyjnego musimy zatem dostosować się do nowych warunków funkcjonowania. To oznacza kontynuowanie działań polegających na inwestowaniu w sieć
i doskonalenie zarządzania nią. Jako aktywni uczestnicy rynku energii powinniśmy także angażować się w projekty
badawczo-rozwojowe i w prace nad regulacjami prawnymi, które określają ramy naszego funkcjonowania.

»

Proszę przybliżyć kluczowe projekty
innowacyjne w Enei Operator.
Wszystkie działania, które podejmujemy w naszej spółce, służą realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Polski.
Projekty badawczo-rozwojowe to jedna
z najtrudniejszych kategorii. Ich powodzenie wymaga bowiem interdyscyplinarnej
wiedzy, metodycznego podejścia opartego
na wielu badaniach, a także jest obarczone
ryzykiem niepowodzenia. Obecnie tylko
dzięki takim działaniom przedsiębiorstwo
może być konkurencyjne, wprowadzając
na rynek nowe technologie czy usługi. Enea
Operator realizuje obecnie trzy projekty badawczo-rozwojowe dofinansowane przez
6 l ENERGIA elektryczna styczeń 2020

»»»
Najlepsze projekty
badawczo-rozwojowe
skutkują kolejnymi
interesującymi
przedsięwzięciami,
dlatego też
Enea Operator planuje
w ciągu kilku lat
uruchomić
wiele nowych projektów,
przede wszystkim
w obszarze smart grid.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Jednym z nich jest projekt zakładający użycie magazynów energii o parametrach jakościowych nieosiągalnych przy pomocy
klasycznych metod. W konsekwencji zastosowania tego typu zasobników zwiększa
się jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej, a koszty eksploatacyjne
i ewentualne straty techniczne są ograniczone. Ponadto zastosowanie magazynów
energii może mieć wpływ na zwiększenie
liczby dostępnych lokalizacji odnawialnych
źródeł energii i stacji szybkiego ładowania
bez konieczności inwestycji w infrastrukturę sieciową. Kolejnym projektem, nad którym pracujemy, jest system bilansowania
mocy i energii oraz monitorowania jakości
dostawy energii elektrycznej w ramach sieci dystrybucyjnej naszej spółki. Systemem
zostanie objęta sieć średniego napięcia,
w której – dzięki zastosowaniu liczników bilansujących typu smart – możliwy będzie
pomiar wybranych wskaźników jakości napięcia. Ciekawym projektem jest program
szkoleń dla pracowników służb technicznych oparty na technologii wirtualnej

rzeczywistości. Szkolenia będą przeprowadzone na cyfrowych modelach stacji
elektroenergetycznych.
Poza projektami badawczo-rozwojowymi
prowadzonymi w spółce, Enea Operator
bierze aktywny udział w rozwoju elektromobilności w Polsce. Dotychczas w ramach postępowań przetargowych kupiliśmy 24 samochody elektryczne, które
mają służyć pracownikom w codziennej
pracy, oraz posadowiliśmy stacje do ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibach oddziałów i rejonów dystrybucji
naszej spółki.
Jestem zdania, że najlepsze projekty badawczo-rozwojowe skutkują kolejnymi interesującymi przedsięwzięciami, dlatego
też Enea Operator planuje w ciągu kilku
lat uruchomić wiele nowych projektów,
przede wszystkim w obszarze smart grid.
Aby ten cel osiągnąć, intensywnie rozbudowujemy kadrę specjalistów odpowiedzialnych za kreację obszaru badawczego,
uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania i merytoryczne, skuteczne przeprowadzenie danego projektu. Nasz młody,
ambitny zespół zapewnia nie tylko profesjonalną obsługę aktywności badawczo-rozwojowej, ale także jest aktywny na
polu naukowym, doskonale łącząc świat
biznesu z nauką.

»

Z jakimi uczelniami i w jakim
zakresie obecnie współpracuje Enea
Operator?
Przy projekcie dotyczącym magazynów
energii nasza spółka współpracuje
z Uniwersytetem Zielonogórskim. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wspiera nas w działaniach dotyczących bilansowania mocy i energii oraz monitorowania pracy sieci, zaś konsorcjum
Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu współpracuje z nami przy projekcie dotyczącym
wykorzystania w szkoleniach technologii wirtualnej rzeczywistości. Od kilku
lat współpracujemy także z Instytutem

ROZMOWA MIESIĄCA
Energetyki, Politechniką Warszawską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i Akademią
Morską w Szczecinie. Taki zbiór partnerów naukowych daje nam szerokie możliwości korzystania z wiedzy i doświadczeń
w różnych przydatnych dla Enea Operator
dziedzinach nauki, zarówno przy rozwiązywaniu bieżących problemów technologiczno-organizacyjnych, jak i przy osiąganiu celów długofalowych w wyzwaniach
innowacyjnych.

»

Artykuł 36 tej samej dyrektywy
2019/944 głosi, że OSD nie mogą być
właścicielami, tworzyć ani obsługiwać
instalacji magazynowania energii, ani
nimi zarządzać. Jak zatem interpretować
zapis dyrektywy, który stanowi,
że w drodze odstępstwa państwa
członkowskie mogą zezwolić OSD na
bycie właścicielem, tworzenie, obsługę
lub zarządzanie takimi instalacjami?

Zdjęcie: Enea Operator

»

W pakiecie „Czysta energia
dla wszystkich Europejczyków”
(elektromobilność) art. 33 dyrektywy
2019/944 stanowi, że państwa
członkowskie zapewniają niezbędne
ramy regulacyjne, aby ułatwić
przyłączanie publicznie dostępnych
i prywatnych punktów ładowania
do sieci dystrybucyjnych. Jakie,
Pana zdaniem, regulacje powinny
zostać jeszcze przyjęte, żeby rozwój
elektromobilności w naszym kraju
przebiegał sprawnie?
Pierwszym bardzo istotnym krokiem
w kierunku rozwoju rynku elektromobilności w Polsce było uchwalenie ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ten rynek nieustannie rozwija się, wymaga dopracowania regulacji
do potrzeb zmieniającego się otoczenia.
Mam na myśli zasady, które będą regulowały kwestie prawne pomiędzy OSD, jako
właścicielem budowanych stacji ładowania, a podmiotem mającym pełnić funkcję
ich operatora. Nie bez znaczenia jest także
kwestia zróżnicowanych opłat związanych
z dzierżawą gruntów pod budowę stacji
ładowania. Dużym ułatwieniem byłoby
ujednolicenie ich wysokości w skali całego
kraju. Warto także zastanowić się, czy budowa ogólnodostępnych stacji ładowania,
do postawienia których zobowiązani są
poszczególni operatorzy systemów dystrybucyjnych, mieści się w definicji działalności sektorowej w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Dr hab. Wojciech Drożdż, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes zarządu ds. innowacji i logistyki Enei Operator

Państwa członkowskie mogą zezwolić
OSD na to odstępstwo jedynie w przypadku zapewnienia sprawiedliwego dostępu wszystkich uczestników rynku do
usług magazynowania energii. Oznacza
to, że ustawodawca umożliwia państwom członkowskim zezwolenie OSD
na posiadanie magazynów energii pod
warunkiem, że w przejrzystej, wolnej od
dyskryminacji procedurze przetargowej
stwierdzono brak zainteresowania budową magazynów energii przez inne podmioty, przy jednoczesnym zastrzeżeniu,
że takie instalacje są niezbędne do realizacji obowiązków OSD wynikających z wymienionej dyrektywy. Decyzję o udzieleniu OSD zgody na budowę magazynów
energii wydawać będzie regulator, oceniając spełnienie wskazanych przesłanek.

»

Zarządzanie i logistyka to
tematy szczególnie bliskie Pana
sercu, jako kierownikowi Katedry
Logistyki na Wydziale Ekonomii,
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz dyrektorowi
Centrum Zarządzania w Energetyce tej
uczelni. Jakie wyzwania stoją w tym
zakresie przed branżą energetyczną?
Podstawowym wyzwaniem, przed którym
stoi dystrybucja, to idea inteligentnych
sieci. Pozwoli ona na sprawną i niezawodną pracę sieci dla potrzeb klienta, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości energii

elektrycznej. Takie podejście stanowi podstawę do realizacji idei smart city. W przyszłości, dzięki inteligentnym sieciom, możliwe będzie wdrażanie systemów, które
pozwolą na zwiększenie interoperacyjności oraz wydajności infrastruktury miejskiej
i jej komponentów. Nie bez znaczenia dla
rozwoju koncepcji inteligentnych miast są
unijne wymogi dotyczące poprawy jakości powietrza oraz idea zrównoważonego
rozwoju. Światowe trendy technologiczne wyznaczają nowe zadania w zakresie niskoemisyjnego transportu. Oznacza
to zielone światło dla pojazdów z napędem elektrycznym oraz rozwoju odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania.
Punkty ładowania powinny być posadowione w użytecznych lokalizacjach, a ich
moc umożliwiać realizację usługi w jak
najkrótszym czasie. Reasumując: bez odpowiedniej jakości i niezawodności usług
dystrybucji nie będzie możliwy rozwój
inteligentnych systemów logistycznych
dla miast i regionów. Przejawem naszego
zainteresowania w tej jakże istotnej kwestii jest organizowana przez naszą spółkę,
we współpracy z partnerskimi ośrodkami naukowymi, szczecińska konferencja
„Energia nowoczesnych miast”, na kolejną
edycję której już dziś Państwa serdecznie
zapraszam!

»

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Olga Fasiecka
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Z DZIAŁALNOŚCI PTPiREE

Szósta edycja konkursu PTPiREE

Zdjęcie: MTP

Samorząd przyjazny energii

Laureaci i organizatorzy konkursu – edycja 2019

W kwietniu dowiemy się, jakie gminy
i inne jednostki samorządu terytorialnego zostały laureatami tegorocznej – szóstej edycji konkursu „Samorząd przyjazny
energii”. Organizatorzy postanowili docenić uczestników, którzy w 2019 roku
podjęli znaczące działania wspierające
niezawodność i bezpieczeństwo dostaw
energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałali powstawaniu smogu lub wspierali rozwój elektromobilności.
Konkurs tradycyjnie organizowany
jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu: Enei Operator, Energi-Operator, PGE
Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, innogy
Stoen Operator i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Patronat nad tą inicjatywą
objęli Ministrowie Aktywów Państwowych
i Klimatu oraz Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki.
Na uznanie jury mogą liczyć jednostki
samorządowe z obszaru działania każdej
ze spółek. Warunkiem jest przesłanie
pomiędzy 17 stycznia a 31 marca zgłoszenia pod adres pocztowy PTPiREE lub elektroniczny: konkurs@ptpiree.pl.
– Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd
przyjazny energii”, statuetki oraz granty
inwestycyjne wartości 15 tys. zł każdy. –
Kwoty te będzie można przeznaczyć na
kolejne programy poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia
i pracy mieszkańców – mówi Wojciech Tabiś,
dyrektor Biura PTPiREE. – Samorządy do
8
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konkursu mogą zgłaszać się same lub przez
inne podmioty. Warunkiem jest wypełnienie
i przesłanie w terminie formularza zgłoszeniowego, który będzie analizowany przez jury konkursu – dodaje dyrektor.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
7 kwietnia. Wyniki będą opublikowane
na stronach internetowych organizatora:
www.ptpiree.pl, www.konkurs.ptpiree.pl.
Laureaci zostaną powiadomieni o decyzji jury oraz dacie i miejscu wręczenia nagród. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się
w kwietniu 2020 roku podczas wydarzenia
branżowego.
Zgodnie z regulaminem na nagrody
mają szanse jednostki samorządu terytorialnego podejmujące działania na rzecz
poprawy niezawodności i bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej do odbiorców
indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność. Dla jury przy ocenie szczególnie istotne będą działania na
rzecz zwiększenia świadomości na temat
potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej; reprezentowanie
lokalnych społeczności, przedstawianie ich
postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych
rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną; wsparcie dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie
niezawodności dostaw energii elektrycznej

i bezpieczeństwa energetycznego regionu
i kraju; aktywne działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej wynikającymi
z trudnych warunków atmosferycznych; aktywne działania w celu wymiany ogrzewania, np. na elektryczne, lub w celu termomodernizacji budynków; działania na rzecz
przyłączania do sieci punktów ładowania
samochodów elektrycznych.
W ubiegłorocznej edycji konkursu nagrody zdobyły gminy: Kaczory, Kępno,
Ochotnica Dolna, Kleszczewo, Kolno oraz
Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy. – W pięciu edycjach nagrodziliśmy 29 gmin i instytucji samorządowych
z całego kraju. Każda nagroda była wyróżnieniem za kreatywność, aktywność, dobrą współpracę z sektorem energetycznym,
a przede wszystkim działania na rzecz mieszkańców. Energetyka potrzebuje sprawdzonych partnerów samorządowych, dlatego
doceniamy i promujemy najlepszych – podkreśla dyrektor Wojciech Tabiś.
Regulamin, informacje o konkursie,
a następnie jego wyniki będą dostępne
pod adresem: www.konkurs.ptpiree.pl.
Dodatkowo znajdą się także na stronach
internetowych współorganizatorów:
• www.operator.enea.pl
• www.energa-operator.pl
• www.pgedystrybucja.pl
• www.inogystoenoperator.pl
• www.tauron-dystrybucja.pl
• www.pse.pl
n
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Wyzwania Zielonego Ładu
Europejskiego
Główne wyzwania, jakie stoją przed polską energetyką, związane są z jej
transformacją w niskoemisyjną oraz postępującą integracją unijnego rynku
energii. Natomiast długofalowo największym sprawdzianem wydaje się
realizacja koncepcji Zielonego Ładu Europejskiego, czyli idei neutralności
klimatycznej Wspólnoty do 2050 roku, przedstawionej przez Komisję
Europejską pod koniec zeszłego roku. Z tego punktu widzenia ważne będzie,
jak zakończy się Rada Europejska, która ma odbyć się w czerwcu.
IRENEUSZ CHOJNACKI

Jeszcze przez wiele tygodni 2019 rok nie da o sobie zapomnieć, bo
będą trwały jego podsumowania i pojawiały się kolejne istotne informacje konkretyzujące minione wydarzenia; m.in. raporty roczne grup energetycznych, sprawozdanie z działalności Prezesa URE
czy dane GUS o udziale energii z OZE w końcowym zużyciu energii
elektrycznej brutto za 2019 rok – ważne z punktu widzenia oceny,
jak daleko była Polska od wykonania celu OZE na 2020 rok.
Do zasadniczych zagadnień, jak na każdym rynku, należy koniunktura, czyli kwestia popytu na energię elektryczną i źródeł jego zaspokajania. Dane publikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
pokazały, że miniony rok przyniósł lekki spadek popytu na energię
elektryczną w Polsce. W 2019 roku krajowe zużycie energii elektrycznej brutto było o 0,9 proc. mniejsze niż rok wcześniej wobec wzrostu
zużycia w 2018 rok wobec 2017 roku o około 1,7 proc.
– Spadek zużycia energii elektrycznej to w głównej mierze efekt
wzrostu cen energii elektrycznej. Najbardziej narażone na to przedsiębiorstwa zainwestowały w rozwiązania zwiększające efektywność
wykorzystania energii, a także własne zielone źródła wytwarzania.
Ten trend będzie się nasilał ze względu na prognozowany wzrost
kosztów uprawnień do emisji CO2 – ocenia Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).
Wielu obserwatorów rynku energii elektrycznej wskazuje, że
wzrost cen energii elektrycznej przekłada się na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców,
ale z drugiej strony dostępne długoterminowe prognozy wskazują
jednak na wzrost zużycia energii elektrycznej w Polsce.
Z prognoz PSE zawartych w przedstawionym w grudniu 2019
roku do konsultacji „Projekcie planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030” wynika, że w 2020 roku zapotrzebowanie na
energię elektryczną netto zbliży się do 160 TWh (141,6 TWh po 11
miesiącach 2019 roku) i będzie rosło w kolejnych dekadach do około 204 TWh w 2040 roku.

Stopniowo nadal będzie wzrastało znaczenie OZE w pokrywaniu popytu na energię elektryczną. Według szacunków PSEW
w 2019 roku przybyło w naszym kraju około 500 MW mocy w energetyce wiatrowej i PSEW ocenia, że prawdopodobnie drugie tyle
dojdzie w 2020 roku (skutek aukcji z 2018 roku).
Kolejne lata zaowocują dodatkowymi wolumenami produkcji
prądu z wiatraków, ale też z fotowoltaiki. Prezes URE oszacował, że
w wyniku rozstrzygnięcia aukcji OZE z 2019 roku może powstać około 2200 MW nowych mocy w technologii wiatrowej, blisko 900 MW
w fotowoltaice oraz niecałe 20 MW w pozostałych technologiach OZE.
Eryk Kłossowski, prezes PSE wskazuje, że dla operatora systemu przesyłowego, obok konieczności dostosowywania się do
unijnych regulacji, najistotniejsze są decyzje dotyczące powstania
nowych źródeł wytwórczych, przede wszystkim elektrowni jądrowej i morskich farm wiatrowych.
– To one zdeterminują kierunki naszych działań i wyzwań, z którymi będziemy się mierzyć. Będzie to także ważny dla operatora systemu
przesyłowego rok przygotowań przed wprowadzeniem nowego modelu rynku bilansującego, co ma nastąpić w 2021 roku – informuje Eryk
Kłossowski.
W minionym roku, według danych udostępnionych przez PSE,
Polska pozostawała importerem netto energii elektrycznej. W 2019
roku – jak podają te same źródła – w ramach wymiany handlowej
nasz kraj wyeksportował 1153,1 GWh energii elektrycznej, a import
w tym czasie wyniósł 11546,7 GWh. W 2018 roku wyeksportowaliśmy 2934 GWh, a importowaliśmy 8587,3 GWh.
W bieżącym roku krajowi producenci energii elektrycznej prawdopodobnie nadal będą pozostawać pod presją importu energii
elektrycznej. Od dawna relacje cen hurtowych (na tym poziomie
odbywa się konkurencja w handlu transgranicznym) w Polsce
i państwach ościennych zwykle układają się niekorzystnie dla nas,
a z dostępnych informacji wynika, że przepustowość połączeń
transgranicznych Rzeczypospolitej ma rosnąć.
styczeń 2020 ENERGIA elektryczna l
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Operatorzy sieci przesyłowych są zobowiązani do systematycznego zwiększania przepustowości połączeń transgranicznych w kolejnych latach, zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE w sprawie
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, aby do końca 2025 roku
uzyskać poziom 70 proc. zdolności przesyłowych na danej granicy.
Z rynku, poza prognozami, płyną też dość jasne informacje
o oczekiwaniach wobec władz wykonawczych i ustawodawczych
(rząd i parlament). Przedsiębiorcy m.in. liczą na szybkie uchwalenie
ustawy o morskiej energetyce wiatrowej, niektórzy także na złagodzenie warunków lokalizacji wiatraków na lądzie, czyli na liberalizację tzw. ustawy odległościowej.
W styczniu 2020 został opublikowany projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ponadto minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała,
że w I półroczu 2020 ma być gotowy projekt ustawy właśnie liberalizującej warunki powstawania lądowych farm wiatrowych, przy założeniu, że ta ustawa wejdzie w życie z początkiem 2021 roku.
Kolejne grupy energetyczne modyfikują swoje strategie, dostosowując je do obecnych warunków. Pod koniec 2019 roku Enea
przedstawiła aktualizację strategii grupy. Zgodnie z nową w 2030
roku 41 proc. produkcji energii elektrycznej w grupie ma pochodzić
ze źródeł gazowych i OZE. Celem Enei jest, żeby ten wskaźnik osiągnął wartość 60 proc. do 2035 roku. Projektowany udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej ma wynieść 33 proc. w 2030
roku, z dążeniem do stabilizacji tego wskaźnika do 2035 roku.
– Jesteśmy częścią zmian, które zachodzą w naszym otoczeniu,
dlatego adaptujemy nasz model biznesowy do głównych trendów
rynkowych, przy wykorzystaniu zaawansowanych i dostępnych technologii we wszystkich obszarach łańcucha wartości grupy. Jest to duże wyzwanie dla firmy, ale równocześnie szansa dla wzmocnienia jej
pozycji na rynku – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.
Na rynku wyraźnie odczuwalne jest oczekiwanie przyjęcia przez
rząd nowej polityki energetycznej Polski, m.in. jako potwierdzenie kierunków transformacji rozwoju sektora zapowiedzianego w projekcie
polityki energetycznej RP do 2040 roku. Poza tym wyrażane są nadzieje na rozpoczęcie w 2020 roku prac nad ogólnokrajowym planem
sprawiedliwej transformacji dla regionów zależnych dotychczas od
węgla, co ze względów społecznych stanowi problem sam w sobie.
– Wśród najważniejszych wyzwań polskiej elektroenergetyki widzimy
określenie stabilnych zasad wsparcia dla ogromnych inwestycji prośrodowiskowych, zwłaszcza w mechanizmie kalkulacji taryf na ciepło sieciowe,
oraz zdolność adaptacji do nowych dynamik cenowych rynku energii
elektrycznej. Efektywność biznesowa to kluczowy miernik sektora. Podobnie przewidywany wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, w kontekście
ścieżki szybkiego wzrostu kosztów operacyjnych przedsiębiorców, może
się stać bodźcem do rozwoju rynku usług efektywności energetycznej –
uważa Thierry Deschaux, dyrektor generalny Dalkii w Polsce.
Eksperci wskazują ponadto, że bieżący rok będzie ważnym etapem realizacji średniookresowych strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw i wyboru inwestycji, które pozwolą na rozwój. Podkreślana
jest też waga 2020 roku jako czasu poszukiwania źródeł finansowania dla inwestycji niezbędnych do transformacji energetyki. Do 2030
tylko realizowane przez PGE programy morskich farm wiatrowych,
budowa 2,5 GW mocy w fotowoltaice i „błękitne” bloki na gaz w Elektrowni Dolna Odra pochłonąć mogą nawet do 13 mld euro.
– Największym wyzwaniem jest odbudowanie rynku energii jako
źródła finansowania transformacji. Tylko konkurencyjny rynek sprawi,
że ceny prądu będą utrzymywać się na racjonalnym poziomie. Drugim, kluczowym wyzwaniem jest wypełnienie luki po węglu, w tym brunatnym, którego złoża wyczerpią się za 6-8 lat. Elektrownie węglowe
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nie będą mogły otrzymywać wsparcia po 2025 roku i być może szybciej
zaczną wypadać z rynku. Będzie się to przekładać na rosnące ceny i import energii elektrycznej. Wielkim wyzwaniem jest również realizacja Europejskiego Zielonego Ładu – twierdzi Joanna Maćkowiak-Pandera,
prezes Forum Energii.
Europejski Zielony Ład zaproponowała i przedstawiła Komisja Europejska w grudniu 2019 roku. Jego cel to osiągnięcie przez Wspólnotę do 2050 roku neutralności klimatycznej, czyli zerowej emisji netto
gazów cieplarnianych.
– Jest to nowa strategia wzrostu, której celem jest przekształcenie
Unii Europejskiej w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką, w której nie ma
emisji netto gazów cieplarnianych w 2050 roku. I gdzie wzrost gospodarczy jest oddzielony od zużycia zasobów – wskazała Komisja Europejska w komunikacie.
KE podała wówczas m.in., że do lata 2020 roku przedstawi plan
oceny wpływu mający na celu zwiększenie w UE poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 50-55 proc.
w porównaniu z 1990 rokiem.
– Żeby właściwie ocenić koszty transformacji, plany Komisji Europejskiej w zakresie zwiększenia celów klimatycznych na 2030 rok
z poziomu 40 proc. do 50-55 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych
w porównaniu z 1990 rokiem wymagają przeprowadzenia dokładnej
analizy ich oddziaływania na każde państwo członkowskie – brzmi
stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.
Zgodnie z analizą „Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii
w Polsce i UE w perspektywie 2050 roku” szacowane koszty inwestycyjne, jak podał PKEE, dla samego rodzimego sektora energetycznego,
które umożliwią osiągnięcie celu redukcji emisji o 96-97 proc. w 2050
roku, wyniosą 179–206 mld euro w latach 2021-2050, nie uwzględniając dodatkowych kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.
Europejski Zielony Ład jest w centrum zainteresowania, co oczywiste, nie tylko energetyki, ale też jej klientów. Według Konfederacji Lewiatan zgoda na ambitną europejską politykę klimatyczną w ramach
Europejskiego Zielonego Ładu musi być uwarunkowana wprowadzeniem mechanizmów ochrony konkurencyjności przemysłu europejskiego i polskiego.
– W celu aktywnego udziału w kreowaniu rozwiązań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i reprezentowania członków Lewiatana na forum unijnym i krajowym, planujemy powołanie Rady ds. Zielonej Transformacji. Jej celem będzie opiniowanie i konsultowanie, kreowanie rozwiązań
w ramach poszczególnych regulacji wchodzących w skład Europejskiego
Zielonego Ładu oraz aktywna współpraca z różnymi interesariuszami,
w tym z administracją państwową, nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.
Resumując, energetyka weszła w 2020 rok głównie z wyzwaniami wynikającymi z polityki klimatyczno-energetycznej i oczekiwaniami regulacyjnymi dotyczącymi kwestii z nią związanych, a ogólnie
z warunkami transformacji sektora w kierunku nisko- i zeroemisyjnymi.
W najbliższych miesiącach do głównych wydarzeń o istotnym znaczeniu długofalowym będzie należał kolejny szczyt Rady Europejskiej,
który ma się odbyć w czerwcu 2020 roku. W grudniu 2019 roku Rada
Europejska zatwierdziła cel polegający na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Polska wówczas nie zobowiązała się do realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rada Europejska ma wrócić do tej kwestii
właśnie podczas tegorocznego czerwcowego posiedzenia.

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

RYNEK I REGULACJE

Wiążąca informacja
stawkowa (WIS)

Już od 1 listopada 2019 roku podatnicy VAT mogą korzystać z instytucji,
tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS). Jest to urzędowe potwierdzenie
prawidłowości stosowanej stawki VAT.
STANISŁAWA TESZNER
Biuro PTPiREE

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej do systemu prawnego przewiduje
ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw (Dziennik
Ustaw 2019 rok poz. 1751). Nowelizacja
wprowadza w dziale VIII po rozdziale 1
ustawy o VAT nowy rozdział – 1a, który
w całości poświęcony jest wiążącej informacji stawkowej.
Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów (art. 42a ustawy) przez wiążącą informację stawkową (WIS) należy rozumieć
decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów,
importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia
usług, która zawiera:
1. opis towaru albo usługi będących
przedmiotem WIS;
2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji,
działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo
usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:
a. określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi;
b. stosowania przepisów ustawy
oraz przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie –
w przypadku, o którym mowa

w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT (tj.
wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych
niż dotyczące określenia stawki
podatku);
c. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Wniosek podatnika
o wydanie WIS
Zgodnie z brzmieniem art. 42b ustawy
nowelizującej WIS będzie wydawany na
wniosek:
ʱ podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;
ʱ podmiotu innego niż wymieniony w
pkt. 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których
mowa w art. 42a ustawy;
ʱ zamawiającego w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym
zamówieniem publicznym.
Wniosek o wydanie WIS powinien
zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub
adres siedziby, numer identyfikacji
podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;

2. imię, nazwisko i adres zamieszkania
pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli
został ustanowiony, lub innych osób
upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;
3. określenie przedmiotu wniosku,
w tym:
a. szczegółowy opis towaru lub usługi,
pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN),
Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług
lub Polską Klasyfikacją Obiektów
Budowlanych;
b. wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar
lub usługa;
c. wskazanie przepisów ustawy lub
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b
ust. 4;
4. informacje dotyczące opłaty należnej
od wniosku.
Wnioskodawca we wniosku o wydanie WIS musi złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie następującej
treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
oświadczam, że w dniu złożenia wniosku,
w zakresie przedmiotowym wniosku,
nie toczy się postępowanie podatkowe,
kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa
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Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej do systemu prawnego przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw

nie została rozstrzygnięta co do jej istoty
w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”. Oświadczenie to zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania
przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
innych niż dotyczące określenia stawki
podatku VAT.
Przedmiotem wniosku o wydanie WIS
mogą być:
1. towar albo usługa,
2. 
towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają
się na jedną czynność podlegającą
opodatkowaniu.
Do wniosku o wydanie WIS dołącza się
potwierdzenie dokonania wpłaty.
Do wniosku o wydanie WIS można
dołączyć dokumenty odnoszące się do
towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta
lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.
Na wezwanie organu wydającego
WIS wnioskodawca jest obowiązany do
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dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania, próbki towaru,
w przypadku gdy jest to niezbędne dla
dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru. W razie niedostarczenia próbki towaru
w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie
o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS
bez rozpatrzenia.
Jeżeli chodzi o sam wzór wniosku
o wydanie WIS, jest on określony w drodze
rozporządzenia przez Ministra Finansów.

Ochrona wynikająca z WIS
WIS wiąże organy podatkowe wobec
podmiotów, dla których została wydana,
w odniesieniu do:
1. towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po
dniu, w którym WIS doręczono;
2. usługi wykonanej po dniu, w którym
WIS doręczono;
3. towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po
dniu, w którym WIS doręczono.
W przypadku zmiany albo uchylenia stosowanej przez podmiot uzyskanej wcześniej WIS, stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k–14m Ordynacji
podatkowej.

Terminy obowiązywania WIS
WIS będzie dotyczyć stanu prawnego,
który zacznie obowiązywać dopiero od
1 kwietnia 2020 roku. Od tego dnia zaczną
obowiązywać nowe przepisy dotyczące
sposobu identyfikowania towarów i usług
na potrzeby VAT, tj.:
ʱ nomenklatury scalonej (CN),
ʱ Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKIB),
ʱ Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU 2015)
ʱ oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek podatku VAT.
Ochrona wynikająca z WIS wydanych
w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada
2019 roku do 31 marca 2020 roku będzie
skuteczna dopiero w stosunku do czynności dokonanych po 31 marca 2020 roku.
W okresie przejściowym nie będą wydawane WIS dotyczące klasyfikowania
towarów i usług według obecnie obowiązującej PKWiU 2008, z wyjątkiem
przypadków występowania przez podatników o WIS na potrzeby stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Od 1 listopada 2019 roku można jednak wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od tego samego dnia, jednak
wyłącznie w odniesieniu do towarów
lub usług wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2
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ustawy nowelizującej, tj. wydawnictw
książkowych (książki, broszury, nuty, mapy itp.) we wszystkich postaciach, wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki,
czasopisma).
Ochrona wynikająca z WIS wydanych
w okresie przejściowym, dotycząca wymienionych wydawnictw książkowych
i prasowych, będzie skuteczna do tych
czynności, które zostaną wykonane po
dniu, w którym WIS doręczono wnioskującemu podatnikowi i w odniesieniu do
tych czynności, które będą wykonane po
dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS
w odniesieniu do innych podmiotów korzystających z WIS.

Opłata za wydanie WIS
Ustawodawca określił, że wniosek
o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł.
W przypadku, gdy przedmiotem wniosku o wydanie WIS są towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem
składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, opłata za wniosek
o wydanie WIS jest ustalana jako iloczyn
kwoty opłaty i liczby towarów oraz usług
składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą
opodatkowaniu.
Opłata za wniosek o wydanie WIS
podlega zwrotowi w całości w przypadku
wycofania wniosku, natomiast w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej
od należnej – w części przekraczającej
należną wysokość. Zwrotu opłaty dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od
dnia wycofania wniosku lub zakończenia
postępowania w sprawie wydania WIS –
w przypadku uiszczenia jej w wysokości
wyższej od należnej.
Wnioskodawca jest obowiązany do
uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz, jeżeli rozpatrzenie
wniosku o wydanie WIS wymaga badań
lub analizy.
Badania lub analizy mogą być wykonywane przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria,
Bibliotekę Narodową, a także instytuty
naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem
niezbędnym dla danego rodzaju badań
lub analiz.

Ustawodawca określił,
że wniosek o wydanie WIS
podlega opłacie
w wysokości 40 zł.
W przypadku,
gdy przedmiotem wniosku
o wydanie WIS są towary
lub usługi, które w ocenie
wnioskodawcy razem
składają się na jedną
czynność podlegającą
opodatkowaniu, opłata
za wniosek o wydanie WIS
jest ustalana jako iloczyn
kwoty opłaty i liczby
towarów oraz usług
składających się razem
na jedną czynność
podlegającą opodatkowaniu.
Opłata za wniosek
o wydanie WIS podlega
zwrotowi w całości
w przypadku wycofania
wniosku, natomiast
w przypadku uiszczenia
jej w wysokości wyższej
od należnej – w części
przekraczającej należną
wysokość.
Wydanie, wygaśnięcie,
zmiana i uchylenie WIS
WIS będzie wydawany bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż w terminie
trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS.
WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się
do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się
niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie
przepisów, w wyniku których WIS stała się
z nimi niezgodna.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej
z urzędu zmienia albo uchyla wydaną
WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość,
w tym w wyniku wystąpienia przesłanek,
o których mowa w art. 240 par. 1 Ordynacji
podatkowej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu zmienia wydaną WIS,
w przypadku gdy nie jest ona zgodna
z przepisami prawa w wyniku:
1. przyjęcia zmiany w Nomenklaturze
scalonej (CN);
2. przyjęcia przez Komisję Europejską
środków w celu określenia klasyfikacji
taryfowej towarów;
3. utraty zgodności z interpretacją
Nomenklatury scalonej (CN) wynikającą z:
a. not wyjaśniających, o których mowa
w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
z 23 lipca 1987 roku w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej;
b. wyroku Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej;
c. decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania
i Kodowania Towarów, przyjętej przez
organizację ustanowioną na podstawie Konwencji o utworzeniu Rady
Współpracy Celnej, sporządzonej
w Brukseli 15 grudnia 1950 roku
(Dz. U. z 1978 roku poz. 43);
4. błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.
WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie,
decyzje Szefa Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie albo uchyleniu WIS oraz
decyzje Dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej o zmianie WIS, po usunięciu
danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we
wniosku o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, są
zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw
2019 rok poz. 1751).
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Działania PTPiREE w obszarze regulacji
prawnych w grudniu 2019 roku
L.p.

Obszar działań

Wykaz materiałów źródłowych

1.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 20 grudnia 2019 roku
w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na 2020 rok

• Rozporządzenie w sprawie opłaty kogeneracyjnej – Dz.U. z 24.12.2019 roku – poz. 2495

2.

„Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030''

• ,,Krajowy plan (…)” przekazany do KE – 30.12.2019 roku

3.

Opiniowanie inicjatywy TGPE zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych • Propozycja TGPE zmian w rozporządzeniu systemowym
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
• Uwagi PTPiREE wobec inicjatywy zmian

4.

Prace nad implementacją dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej

5.

Prace nad projektami aktów prawnych dotyczących AMI

• Projekt ustawy Pe AMI z 27.09.2019 roku
• Uzasadnienie do projektu

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych
z 20 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawki
opłaty kogeneracyjnej na 2020 rok

Prace nad implementacją dyrektywy
w sprawie wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej

24 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie
Ministra Aktywów Państwowych z 20 grudnia 2019 roku w sprawie
wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na 2020 rok. Doliczana do
rachunku w ramach opłat za dystrybucję energii elektrycznej wynosić będzie 1,39 zł/MWh.

W grudniu 2019 roku rozpoczęto prace nad wdrożeniem treści 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. Ma ona zostać zaimplementowana do końca 2020
roku. Ministerstwo Aktywów Państwowych, które zainicjowało
proces osobnych konsultacji oraz spotkań z podmiotami i stowarzyszeniami branżowymi (poza PTPiREE również m.in. URE,
TOE, PSE), przewiduje, że prace, w tym konsultacje resortowe
potrwają około pół roku, a drugie tyle zajmie procedowanie parlamentarne. Wstępny projekt przepisów winien być zatem zredagowany na początku 2020 roku.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu
na lata 2021-2030
Po przyjęciu przez Komitet do spraw Europejskich na posiedzeniu
18 grudnia 2019 roku, 30 grudnia do Komisji Europejskiej przekazano przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych
„Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Jest to
wypełnienie obowiązku nałożonego na Polskę przepisami rozporządzenia unijnego.
Na wcześniejszym etapie – konsultacji publicznych – był opiniowany także przez PTPiREE.

Opiniowanie inicjatywy TGPE zmian rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego
W grudniu 2019 roku w PGE SA – w ramach Towarzystwa
Gospodarczego Polskie Elektrownie – opracowano projekt nowelizacji tzw. rozporządzenia systemowego. PTPiREE przygotowało propozycje modyfikacji zaprezentowanych zapisów. PTPiREE
popiera inicjatywę zaktualizowania rozporządzenia w związku
z przeobrażeniami np. ustawy Prawo energetyczne czy kodeksów
sieciowych, jednak zaproponowane przez zespół przy TGPE poprawki dotyczą tylko jednego obszaru (bilansowanie, częściowa
zgodność z kodeksami sieciowymi), nie uwzględniają wszystkich
aspektów zmian, w tym w zakresie OSD. Ponadto propozycje modyfikacji umieszczone w treści rozporządzenia pozostawiają zapisy, które są niezgodne z obowiązującym Pe (m.in. stare zapisy o
terminach wydania warunków przyłączenia). Kierunek działań wobec zaproponowanej inicjatywy ostatecznie pozostaje do dalszej
decyzji PTPiREE.
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Prace nad aktami prawnymi
dotyczącymi AMI
23 grudnia 2019 roku na stronie internetowej Rządowego
Centrum Legislacji opublikowano pakiet dokumentów dotyczących wprowadzenia w Polsce na znaczną skalę inteligentnego
opomiarowania. Wśród nich znalazły się m.in.: aktualizacja istotnych założeń do modelu kosztów i korzyści wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce (kwiecień 2019), opinie MSZ i Rady
Legislacyjnej, raport z konsultacji społecznych oraz protokół rozbieżności z konsultacji międzyresortowych, a także projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Ten ostatni – oprócz nowych przepisów
w obszarze systemu pomiarowego – zawiera również uregulowania w zakresie programów zgodności, magazynowania energii, zasad naboru na stanowisko Prezesa URE i szereg innych, istotnych
dla działalności OSD. Projekt jest obecnie analizowany przez rady
oraz zespoły PTPiREE i mimo braku oficjalnych konsultacji, uwagi dotyczące poszczególnych zagadnień będą zgłaszane do MAP.
Równolegle kontynuowane były we współpracy z MAP prace nad
aktami wykonawczymi do Pe po nowelizacji (CSIRE, system pomiarowy oraz HAN).

Biuro PTPiREE
Poznań, 2 stycznia 2020 roku
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Rubrykę, poświęconą
zagadnieniom prawnym
w energetyce, redagują:
mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś
z Biura PTPiREE
i mec. Przemysław Kałek z Kancelarii
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.
Nowelizacja
Prawa energetycznego
23 grudnia 2019 roku na stronie internetowej RCL opublikowano kolejną wersję
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo
energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (zaktualizowaną 31 grudnia). To
kompleksowa regulacja, poddana w poprzedniej wersji konsultacjom społecznym
w 2018 roku, która ma wdrożyć nowe elementy na rynku energii bądź zmodyfikować już istniejące procedury.
Wśród głównych zagadnień nowelizacji, które dotyczą bezpośrednio działalności operatorów systemów elektroenergetycznych, można wymienić następujące:

1. Zasady funkcjonowania
systemu pomiarowego

Projekt wprowadza do Prawa energetycznego rozdział poświęcony nowym zasadom funkcjonowania systemu pomiarowego. Implementuje obowiązek instalacji
liczników zdalnego odczytu – do 31 grudnia 2028 roku w punktach poboru stanowiących co najmniej 80 proc. łącznej liczby PPE u odbiorców końcowych – według
przedstawionego w projekcie harmonogramu. I tak instalacja liczników AMI ma
się odbyć do dnia:
 31 grudnia 2023 roku – w PPE stanowiących co najmniej 15 proc.,
 31 grudnia 2025 roku – w PPE stanowiących co najmniej 35 proc.,
 31 grudnia 2027 roku – w PPE stanowiących co najmniej 65 proc.
łącznej liczby PPE u odbiorców końcowych, posiadających układ pomiarowy
bezpośredni, przyłączonych do sieci danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
Ponadto OSD ma zainstalować do
31 grudnia 2025 roku LZO na stacjach
transformatorowych SN/nn skomunikowane z systemem zdalnego odczytu.

Centralny system
informacji rynku energii jest
zdefiniowany jako system
teleinformatyczny służący
do przetwarzania informacji
rynku energii
na potrzeby realizacji
procesów rynku
oraz wymiany informacji
pomiędzy użytkownikami
systemu.
Użytkownicy systemu
elektroenergetycznego
będą realizowali procesy
rynku energii
za jego pośrednictwem.
W tym celu przekazywali
będą do niego w postaci
elektronicznej informacje
rynku energii, m.in.
takie jak: informacje o PPE
lub punkcie pomiarowym,
dane pomiarowe,
informacje o sprzedawcach
oraz ewentualnie inne
na potrzeby realizacji
procesów rynku.
Ustawa da delegację do rozporządzenia
w celu określenia wymagań, jakie powinny spełniać:
 liczniki zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie z urządzeniami
odbiorcy w gospodarstwie domowym;
 standardy komunikacji pomiędzy licznikiem AMI a urządzeniami odbiorcy

w gospodarstwie domowym, w tym
także wymagania w zakresie ochrony
tej komunikacji przed nieuprawnioną ingerencją oraz nieuprawnionym
dostępem;
 wymagania dotyczące urządzeń w gospodarstwie domowym na potrzeby
komunikacji z LZO;
 dane pomiarowe oraz polecenia wysyłane przez LZO do urządzeń w gospodarstwie domowym, a także warunki
ich przesyłania.
Żeby dane odbiorców i informacje
o ich zachowaniach były zabezpieczone, przy ustalaniu powyższych wymagań
wzięte zostaną pod uwagę kwestie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu
pomiarowego, a jednocześnie zapewnienie niezawodnej komunikacji pomiędzy
licznikiem a urządzeniem odbiorcy. Trzeba
będzie mieć także na względzie możliwości interoperacyjne systemu i stan rozwoju
technologii, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności końcowej.

2. Utworzenie operatora informacji
rynku energii (OIRE)

Od kilku lat zapowiadano prawne usankcjonowanie działania nowego podmiotu
na rynku energii, którego zadaniem będzie
administrowanie centralnym systemem informacji o rynku energii. W ramach zarządzania systemem OIRE miałby pozyskiwać
informacje o rynku energii od użytkowników
systemu, przetwarzać zgromadzone dane,
wspierać realizację procesów rynku energii,
opracowywać standardy wymiany informacji
oraz udostępniać uprawnionym użytkownikom systemu informacje o rynku energii.
Centralny system informacji rynku
energii jest zdefiniowany jako system teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby
realizacji procesów rynku oraz wymiany
informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Użytkownicy systemu elektroenergetycznego będą realizowali procesy rynku
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15 stycznia 2020 roku opublikowano projekt ustawy regulującej budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku

energii za jego pośrednictwem. W tym celu przekazywali będą do niego w postaci elektronicznej informacje rynku
energii, m.in. takie jak: informacje o PPE
lub punkcie pomiarowym, dane pomiarowe, informacje o sprzedawcach oraz
ewentualnie inne na potrzeby realizacji
procesów rynku. Co istotne w projekcie,
bo wcześniej na różnych etapach było
przedmiotem dyskusji i rozbieżności zdań,
OSD, OSP, sprzedawcy oraz operator ogólnodostępnej stacji ładowania mogą prowadzić także własny rejestr odbiorców lub
punktów pomiarowych, przechowywać
informacje rynku energii i przetwarzać je
w celu wykonania obowiązków ustawowych, z wyjątkiem prowadzenia rozliczeń za
dostarczoną energię elektryczną lub usługi.
OIRE będzie mógł udostępniać dane
z systemu w określonych ustawą przypadkach, poza użytkownikami systemu, OSDP
lub OSD, sprzedawcy, Zarządcy Rozliczeń
i operatorowi ogólnodostępnej stacji ładowania – także Prezesowi URE w zakresie
niezbędnym do rozstrzygania indywidualnych spraw i prezesowi GUM w zakresie
niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań. Część z tych podmiotów będzie miała przez system dostęp do danych
zagregowanych na potrzeby realizacji ich
ustawowych obowiązków.
Proces ten będzie wymagał wielu prac
przygotowawczych, zabezpieczających,
przeszkolenia osób w zakresie procedur
postępowania w sytuacjach kryzysowych
i wystąpienia naruszenia ochrony danych
czy opracowania instrukcji.

3. Zasady unbundlingu
Projekt modyfikuje niektóre przepisy dotyczące zachowania niezależności operatorów; m.in. właściciel sieci przesyłowej
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lub dystrybucyjnej będzie obowiązany zachować poufność informacji handlowych,
które uzyskał w trakcie wykonywania działalności oraz zapobiegać ujawnianiu w sposób dyskryminacyjny informacji o własnej
działalności, które mogą powodować korzyści handlowe. W tym celu właściciel
sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej oraz
pozostała część przedsiębiorstwa nie będą mogli korzystać ze wspólnych służb,
w szczególności wspólnej obsługi prawnej, z wyjątkiem obsługi administracyjnej.
W obecnym brzmieniu przepis ten dotyczy tylko właścicieli sieci przesyłowej,
a projektem rozszerzono przepis dotyczący OSP również na OSD i usunięto
z listy dopuszczalnych wyjątków dla usług
wspólnych usługi informatyczne, poprzez wykreślenie „lub informatycznej”.
Dyrektywa rynkowa (dyrektywa 2019/944
z 5 czerwca 2019 roku) stanowi: „W celu
zapewnienia pełnego poszanowania zasad rozdziału informacyjnego, państwa
członkowskie zapewniają, aby właściciel
systemu przesyłowego oraz pozostała
część przedsiębiorstwa nie korzystali ze
wspólnych służb, takich jak wspólna obsługa prawna, z wyjątkiem funkcji czysto
administracyjnych lub informatycznych”.
Zatem propozycja dodania OSD i wyłączenia usług informatycznych wydaje się zdecydowanie nadmiarowa. Projekt zawiera
też przepisy zmieniające przepisy o odrębności znaku towarowego OSD, który nie
może wprowadzać w błąd co do odrębnej
tożsamości sprzedawcy będącego częścią
tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

4. Zasady zmiany sprzedawcy
Operator systemu przesyłowego oraz
operator systemu dystrybucyjnego będą

obowiązani umożliwić zmianę sprzedawcy odbiorcy:
 paliw gazowych – nie później niż
w terminie 21 dni,
 energii elektrycznej – nie później niż
w terminie 7 dni,
od dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub
umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Termin siedmiodniowy wydaje się tutaj
zbyt wymagający, zwłaszcza że dyrektywa
rynkowa dopuszcza termin 21-dniowy.

Nowa regulacje
morskiej energetyki wiatrowej
15 stycznia 2020 roku opublikowano projekt ustawy regulującej budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku (ustawa
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych), tzw.
ustawy offshore. Ze względu na specyfikę
morskiej energetyki wiatrowej, a przede
wszystkim całkowicie inną skalę i skomplikowanie inwestycji, zdecydowano się na
przygotowanie aktu prawnego przeznaczonego wyłącznie dla tej części sektora
energetyki odnawialnej.

1. Zasady wsparcia
morskiej energetyki wiatrowej

Rozwiązania i mechanizmy wsparcia przewidziane ustawą offshore, w tym i zadania
operatorów systemów elektroenergetycznych, stanowią w części modyfikację tego, co
znamy już z ustawy o odnawialnych źródłach
energii. Inwestorów budujących morskie farmy wiatrowe podzielono na dwie grupy:
 
tych, którzy otrzymają wsparcie na
podstawie indywidualnych decyzji
Prezesa URE wydanych najpóźniej do
31 grudnia 2022 roku, pod warunkiem
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zatwierdzenia takiej pomocy przez
Komisję Europejską – tu wprowadzano globalny limit mocowy projektów
korzystających z takiego wsparcia wynoszący 4,6 GW;
 
tych, którzy wsparcie otrzymają po
wygraniu aukcji zorganizowanej przez
Prezesa URE – system analogiczny do
tego stosowanego z powodzeniem na
gruncie ustawy o OZE.
Wsparcie w postaci dopłaty do ceny
tzw. ujemnego salda przyznawane będzie
przez 25 lat, licząc od dnia uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
w takiej farmie. Wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej finansowane będzie poprzez przychody pozyskiwane z opłaty
OZE, pobieranej już przez operatorów systemów elektroenergetycznych w ramach
taryfy dystrybucyjnej oraz przesyłowej, od
wszystkich odbiorców przyłączonych do
sieci elektroenergetycznej.
Interesującym rozwiązaniem, które
było jednym z najbardziej intensywnie
dyskutowanych elementów tej ustawy,
jest wprowadzenie jako elementu procedury udzielania wsparcia, tzw. czynnika lokalnego. Inwestor składający wniosek o przyznanie prawa do korzystania
z systemu wsparcia zobowiązany zostanie
do przedłożenia planu udziału materiałów
i usług lokalnych w inwestycji. W planie
tym przedstawione będą działania inwestora realizowane za pomocą dostawców
lokalnych. Celem jest aktywizacja regionów
nadmorskich i efektywne wykorzystanie
polskiego potencjału technologicznego,
np. przy produkcji części konstrukcyjnych
farm wiatrowych czy też tworzeniu zaplecza serwisowego w portach, pracującego
na potrzeby morskich farm wiatrowych.
Takie wykorzystywanie lokalnych zasobów sprawdziło się doskonale w Wielkiej Brytanii oraz we Francji, w których
to krajach udział lokalnych dostawców
w łańcuchu dostaw związanych z budową
i eksploatacją morskich farm wiatrowych
przekracza 50 proc.

2. Proces przyłączeniowy
morskiej energetyki wiatrowej

Ustawa offshore obejmuje również propozycje dotyczące roli operatorów systemów elektroenergetycznych w procesie
przyłączania morskich farm wiatrowych.
Zmodyfikowany będzie, w porównaniu do warunków znanych z ustawy
o OZE, proces przyłączeniowy. Wydłużone
zostaną terminy obowiązywania warunków przyłączenia, jak i termin dostarczenia

Inwestor składający
wniosek o przyznanie prawa
do korzystania z systemu
wsparcia zobowiązany
zostanie do przedłożenia
planu udziału
materiałów i usług lokalnych
w inwestycji.
W planie tym przedstawione
będą działania inwestora
realizowane za pomocą
dostawców lokalnych.
Celem jest aktywizacja
regionów nadmorskich
i efektywne wykorzystanie
polskiego potencjału
technologicznego,
np. przy produkcji
części konstrukcyjnych
farm wiatrowych
czy też tworzeniu zaplecza
serwisowego w portach,
pracującego na potrzeby
morskich farm wiatrowych.
po raz pierwszy energii elektrycznej do
sieci. Jeśli dana farma wiatrowa będzie
objęta wsparciem, czy to w formie indywidualnej decyzji Prezesa URE, czy po wygraniu aukcji, termin dostarczenia energii
elektrycznej po raz pierwszy do sieci nie
może być krótszy niż siedem lat od dnia
przyznania wytwórcy prawa do wsparcia.
Co więcej, nawet przekroczenie terminu
dostarczenia energii elektrycznej do sieci
z przyczyn leżących po stronie wytwórcy nie będzie uprawniał operatora do natychmiastowego wypowiedzenia umowy
o przyłączenie. Będzie to dopuszczalne
dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, nie krótszego niż 24 miesiące,
terminu wyznaczonego wytwórcy przez
operatora. Szereg ułatwień ma przyspieszyć proces inwestycyjny. Zadania inwestycyjne w zakresie sieci przesyłowej lub
instalacji służących do wyprowadzenia
mocy z morskich farm wiatrowych będą uznawane za strategiczną inwestycję
w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu specustawy przesyłowej (ustawy

o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych). Decyzje pozwalające na realizację inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych, takie jak: decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, zgoda wodnoprawna, pozwolenie na budowę
oraz pozwolenie na użytkowanie, będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu.
Rozszerzony będzie również teren
funkcjonowania operatora systemu przesyłowego, który obejmie także obszar morza wyznaczony przez wyłączną strefę ekonomiczną Bałtyku.

3. Wymogi dotyczące
układów pomiarowych

W Ustawie offshore znalazły się również wymagania dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych, które powinny zostać wyposażone w systemy zdalnego odczytu,
pozwalające na komunikację w czasie rzeczywistym z operatorem. Układy pomiarowo-rozliczeniowe mają umożliwiać ustalanie ilości wytworzonej energii elektrycznej
w przedziałach godzinowych, a dodatkowo
pozwalać na ustalanie ilości energii elektrycznej jaka nie została wytworzona w farmie wiatrowej na skutek poleceń ruchowych
operatora systemu elektroenergetycznego.
Ten drugi wymóg związany jest z tym, że prawo do wsparcia będzie również powstawało w stosunku do energii elektrycznej, która
nie została wytworzona w farmie wiatrowej
w związku z poleceniem ruchowym operatora. Operator będzie miał prawo do wydawania takiego polecenia w sytuacjach zagrożenia stabilności systemu energetycznego.

4. Odkupienie części infrastruktury farm
wiatrowych przez operatorów systemów

Operatorzy będą mogli zawierać umowy zakupu części infrastruktury farm wiatrowych
służącej wyprowadzaniu mocy do sieci elektroenergetycznej. Taka infrastruktura stanie
się częścią sieci elektroenergetycznej operatora systemu z chwilą przeniesienia na niego własności. Operatorzy będą mogli nabyć
taką infrastrukturę zarówno w trakcie realizacji przyłączenia, jak i po przyłączeniu morskiej farmy wiatrowej do swojej sieci. Nakłady
i koszt nabycia infrastruktury wyprowadzania
mocy będą zaliczane do kosztów uzasadnionych uwzględnianych w taryfach operatorów. Możliwość nabywania tej infrastruktury powiązana jest z rozszerzeniem obszaru
funkcjonowania operatora systemu przesyłowego, który ma objąć również obszar morza wyznaczony przez wyłączną strefę ekonomiczną Bałtyku. Sieć przesyłowa będzie
zatem obejmować obszar morza.
n
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Część druga

Kompleksowe modernizacje
i odcinkowe przebudowy
linii napowietrznych w warunkach
techniki prac pod napięciem
BOGUMIŁ DUDEK
Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP

Modernizacja linii może obejmować dla
danego typu prac od kilku do kilkudziesięciu stanowisk słupów. Wystąpi zatem powtarzalność wybranych czynności, choć
terytorialnie będą to zróżnicowane wymagania dyktowane przez uwarunkowania geologiczne, otoczenie i zmienne warunki atmosferyczne. Wszystkie omawiane
czynności powinny być zrobione na pisemne polecenia wykonania pracy przez
uprawniony i upoważniony personel.
Dotychczasowe doświadczenie podzielono na poszczególne elementy linii: fundamenty i uziemienia, konstrukcje
wsporcze, izolację i osprzęt izolatorowy,
przewody odgromowe, przewody fazowe,
osprzęt przewodowy.

Fundamenty i uziemienia
Proste prace dotyczące pojedynczych
stanowisk fundamentów wynikające z ich
napraw nie wymagają szczególnych reżimów. W pewnym zakresie dotyczy to także wykrzewiania i usuwania roślinności
w celu odsłonięcia dostępu do fundamentów wykonywanych z powierzchni gruntu.
Można je robić przy pracującej linii. Natomiast prace przy uziemieniach, z wyjątkiem
pomiarów rezystywności odpowiednimi
aparatami i przez przeszkolony personel,
wymagają określenia warunków realizacji
ich rozbudowy, wymiany (także wymiany śrub łączących bednarki). Przeważnie
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Zdjęcie: T. Korczak, K. Gawęda

Możliwości modernizacji wybranych
stanowisk linii pod napięciem

Rys. 1. Nowe uziemienie słupa wokół fundamentu przed niwelacją terenu oraz pomiar rezystancji uziemienia istniejącego słupa

sprawdzanie wartości rezystancji każdego
uziomu jest realizowane podczas wymiany
przewodów odgromowych na typu OPGW.
Może być wymagane podczas modernizacji linii i zawsze po wybudowaniu nowego
stanowiska słupa (rysunek 1).

Konstrukcje wsporcze
w

Każde wejście na słup czynnej linii
celu uzupełnienia zakratowania,

wymiany śrub, kątowników, prętów stężeniowych wymaga określenia tras komunikacyjnych monterów oraz przeważnie zastosowania ubiorów ekranujących
od wpływu pola elektromagnetycznego.
Jedynie w technologii, w której monter
i używany przez niego sprzęt oraz wymieniane elementy podawane są wewnątrz
zakratowania słupa można dopuścić tradycyjną odzież ochronną. Oczywiście

Rys. 2. Wymiana słupów przy zastosowaniu linii tymczasowych, zrobotyzowanych ramion podnośników i dźwigów [13]
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inwestora odległości od krzyżowanych
obiektów i od ziemi (z biegiem czasu pełzanie przewodów powoduje powiększanie się zwisów). Wymiana izolatorów pod
napięciem jest najczęściej wykonywaną
pracą na świecie i wiele energetyk ma
spore doświadczenie w tym względzie.
W Polsce do tej pory tylko jedna ekipa wykonawcza opanowała wymianę wszystkich typów izolatorów, zarówno szklanych,
jak i porcelanowych. Ale dwie dalsze mają
odpowiednie zaplecze do wymiany izolacji związanej z omawianym typem modernizacji. Wymiana izolacji, obejmująca także
wymianę osprzętu izolatorowego, wymaga zastosowania pracy na potencjale. Najtrudniejszym przypadkiem zastępowania
pionowego układu izolacji układem V są
okna słupów wymagające odpowiedniego sprzętu dla dostępu montera do przewodu (izolacyjne drabiny, kładki, krzesełka
lub wózki naprzewodowe).

Zdjęcie: B. Dudek

Przewody odgromowe

Rys. 3. Jedna z metod podwyższania słupa drewnianego i kratowego

poprzeczników i wieżyczek odgromowych,
wymagają specjalistycznych instrukcji, ale
istnieją szerokie możliwości ich wykonania
bez wyłączeń, także na liniach SN.

Izolacja i osprzęt izolatorowy
Najczęstszym
powodem
modernizacji linii jest dochowanie odległości
przewodów
od
ziemi.
W celu podwyższenia zawieszenia przewodów dość często pionowe układy
izolacji zastępowane są układami typu
A i pokrewnymi. Dzięki wymianie izolacji otrzymuje się przewody w stosownej,
zgodnej z przepisami i wymaganiami

Zdjęcie: B. Dudek

każda praca na wysokości wymaga przestrzegania zasad asekuracji i stosowania
odpowiedniego sprzętu zapobiegającemu upadkowi z wysokości. Prace technicznie wykonywane są analogicznie do prac
na linii wyłączonej.
Wymiana całych słupów jest możliwa
dzięki zastosowaniu linii tymczasowych,
zrobotyzowanych izolacyjnych ramion
podnośnika i dźwigów (rysunek 2), a nawet śmigłowców.
Bardziej kompleksowe prace przy konstrukcjach wsporczych, polegające na ich
wymianie, podwyższaniu słupa (rysunek 3),
rozszerzaniu okna, wymianie głowic słupa,

Najczęściej stosowane wymiany krótkich odcinków przewodów odgromowych są możliwe przy pracującej linii
dokładnie taką samą metodą jak kompleksowa (na całej długości linii łączącej
stacje) wymiana przewodu metodą naprężeniową lub rolek obrotowych (rysunek 4). Kilkakrotnie zastosowano tę technikę w naszym kraju; jej rozszerzenie do
codziennej praktyki jest rozwojowe [4].
Przyjęło się natomiast częściowe przygotowanie do wymiany przewodów poprzez
wyłożenie przewodu odgromowego na
rolki montażowe (uziemiane) na czynnej
linii. Wymaga to zastosowania przez monterów ubiorów ekranujących od wpływu
pola elektromagnetycznego. Jednak samo przeciąganie przewodów odbywa się
w warunkach wyłączenia. W tej dziedzinie
tkwią jeszcze spore rezerwy wykonawcze.
Naprawy linek uziemiających, ich wymiana lub odpięcie i podpięcie wymagają
specjalistycznej technologii, ale można je

Rys. 4. Proces wymiany przewodu odgromowego na typu OPGW metodą rolek obrotowych
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wykonywać podczas pracy linii. Dotyczy
to także montażu blokad wychyłu zawiesi
przewodu odgromowego.

Przewody fazowe

Rys. 5. Montaż pod napięciem aparatu DOL

(Zdjęcie: T. Korczak)

Dotychczas w Polsce nie praktykuje się
wymiany przewodów fazowych na czynnych liniach. Możliwości takiej wymiany są
jednak zaskakująco spore. Polegają one na
dwóch odmiennych sposobach realizacji.
Pierwszy to „przerzucenie” obwodów elektrycznych na tymczasowe obwody zbudowane albo z przenośnych linii kablowych,
albo tymczasowych linii napowietrznych
(jedno- i wielofazowych), których podpięcie (i odpięcie) może odbywać się w warunkach czynnych linii, dzięki zastosowaniu
pól przewoźnych (wyłącznikowych). Innym
sposobem jest zastosowanie zrobotyzowanych systemów przejęcia tymczasowych
funkcji izolacji doziemnej i międzyprzewodowej za pomocą specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego. Zaletą takiego podejścia jest fakt zastąpienia jednej lub wielu
faz w pierwszym przypadku przez wcześniej wybudowaną linię tymczasową (ma
ona swoje słupy i przewody), a w drugim
jednoczesne odciągnięcie (odpięcie) przewodów na czas przeciągnięcia nowych
przewodów – wymaga jednak posiadania
większej liczby zrobotyzowanych ramion.

Rys. 6. Przygotowanie fundamentu linii napowietrznej
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Rys. 7. Przygotowanie fundamentu palowego

Zdjęcia: I. Gajos, K. Gawęda

Na ten rodzaj osprzętu składają się
przede wszystkim tłumiki drgań i odstępniki na przewodach wiązkowych.
W naszym kraju stosujemy pojedyncze
przewody na linii 110 i 220 kV, podwójne
i potrójne na liniach 400 kV (na jedynej
polskiej linii 750 kV zastosowano wiązkę
czteroprzewodową). Konieczność napraw
przewodów (rozmietlenia, przestrzelenia itp.) są pracą z reguły eksploatacyjną.
Niemniej przy modernizacji linii mogą takie pojedyncze przypadki mieć miejsce.
Wszystkie te prace można wykonać pod
napięciem, przeważnie z jezdnych wózków naprzewodowych, ale także z pomostów albo przy wykorzystaniu podnośników, drabin, rusztowań izolacyjnych lub
śmigłowców. W ostatnich latach zastosowano także d
 ynamiczną obciążalność linii
(DOL), która jest jednym z efektywnych
sposobów zwiększenia zdolności przesyłowych linii [1-3, 17]. Rozwiązanie techniczne polega na ich zainstalowaniu (przeważnie na czynnych liniach) techniką prac
pod napięciem – (rysunek 5) na słupach
w wybranych przęsłach linii NN stacji pogodowych, przesyłających do systemu

(Zdjęcie: T. Korczak)

Osprzęt przewodowy

Rys.8. Montaż złupa rurowego i kratowego
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odważne wykorzystanie nowości technicznych i technologicznych stosowanych
na świecie odwołują się publikacje [5-11,
12-17].

Fundamenty i uziemienia
Prace kompleksowe przy stawianiu
nowych fundamentów w pobliżu starych
(pomijamy przypadki zastąpienia słupa
dokładnie w tym samym miejscu; np.
kratowego rurowym) wymagają robót
terenowych, wykopów, zbrojenia, lania
betonu lub wstawiania gotowych prefabrykatów. Pomijając możliwość ręcznego
wykonania, każde inne wymaga użycia
sprzętu zmechanizowanego, np. koparek, dźwigów, betoniarek, palownic itp.
(rysunki 6 i 7). W warunkach pracującej linii obowiązują specjalne reżimy, a analizy
muszą obejmować zasięgi sprzętu zmechanizowanego. Musi być on uziemiany,
a wokół stanowisk należy zastosować
ekwipotencjalizację terenu lub adekwatne, inne środki zapewniające ochronę
pracowników.

Konstrukcje wsporcze

Rys. 9. Wymiana przewodów fazowych L1, L2, L3 z wykorzystaniem jednej fazy linii tymczasowej, dodatkowej LD
Kolorami oznaczono: czarny – przewód linii tymczasowej, niebieski – istniejący przewód linii pod napięciem;
czerwony – nowy przewód nie podłączony; zielony – nowy przewód podłączony (pod napięciem)

obliczeniowego w centrum dyspozytorskim aktualne dane pogodowe: prędkość i kierunek wiatru, temperaturę na
wysokości montażu przewodów oraz
nasłonecznienie.
System centralny, na podstawie tych
danych oraz znajomości aktualnego obciążenia linii dostępnego w systemie dyspozytorskim prowadzenia ruchu, na bazie
modelu cieplnego linii oraz jej parametrów konstrukcyjnych, wyznacza możliwą
obciążalność dynamiczną i wyniki tych
obliczeń na bieżąco przekazuje do systemu dyspozytorskiego. Bieżąca znajomość
temperatury przewodów, która jest funkcją jej aktualnego obciążenia oraz warunków pogodowych panujących w miejscu
zainstalowania linii – zwłaszcza prędkości
i kierunku wiatru – pozwala na bezpieczne przeciążanie linii, tzn. takie, które nie
powoduje zmniejszenia normatywnych
odległości przewodów od obiektów pod

linią. Podobny jest inteligentny system
monitorowania sieci dystrybucyjnej (ILMS)
pozwalający na kompleksowe kontrolowanie sieci napowietrznych za pomocą
oprogramowania ILMS T-NET [3].

Możliwości modernizacji
kompleksowej linii pod napięciem
Dla potrzeb tego artykułu przyjęto
pojęcie kompleksowości jako znaczącej
przebudowy linii całej lub odcinkowej,
pozostawiającej linię istniejącą w użytkowaniu. Rozszerzenie tego typu może przypominać zastąpienie linii istniejącej nową
(np. jednotorowej wielotorową albo wielotorowej wielonapięciową). Takie podejście wymagałoby jednak kompleksowych
rozważań nie tylko teoretycznych, ale indywidualnych dla każdego konkretnego
przypadku, obejmującego także lokalizację linii OSD na liniach OSP. Przykłady mają raczej charakter innowacyjny, stanowią

Montaż słupa kratowego, także rurowego, wymaga specjalistycznej technologii uwzględniającej zastosowanie sprzętu
zmechanizowanego w pobliżu czynnych
przewodów (rysunek 8). Może wystąpić
konieczność zastosowania linii tymczasowych albo zrobotyzowanych izolacyjnych
ramion podnośnika (dźwigu) analogicznie
do wymiany pojedynczego słupa. Natomiast montaż lub wymiana słupa betonowego na liniach SN w warunkach pracującej linii jest możliwa i praktykowana
w wielu państwach; została również ostatnio podjęta w naszym kraju.

Izolacja i osprzęt izolatorowy
W przypadku robót kompleksowych
zawieszenie łańcuchów izolatorów nie
wymaga specjalistycznych reżimów pracy. Wyjątek stanowi wykonanie wcinek –
odejść liniowych do nowych odbiorców,
prosumentów, zakładając utrzymanie wytrzymałości konstrukcji wsporczej, zmiana układu faz może być wykonana pod
napięciem.

Przewody odgromowe
Wymiana przewodu metodą naprężeniową lub rolek obrotowych jest praktykowana i może objąć całą linię czynną lub
nieczynną, nieuziemioną. W obu przypadkach dojdzie do przejścia z przewodem
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existing ground wire with OPGW under live-line conditions.
New training polygon in Olsztyn, ICOLIM 2014 (także ,,Energetyka’’ 2014 nr 8, s. 475-478).
[5] Lubicki W., Dudek B.: Eighty yers of Polish experiences in
technology of live-line working and impressions from all 10
ICOLIM conferences, ICOLIM 2014 (także ,,Energetyka’’ 2014 nr
8, s. 478-484).
[6] Szpindler J.: Rozwój konstrukcji wsporczych dla elektroenergetycznych linii napowietrznych w aspekcie zmieniających się
wymogów normatywnych oraz oczekiwań inwestorów, XII
Sympozjum „Nowoczesne rozwiązania
w budownictwie sieciowym”, Borowianka 2016, s. 79-88.
[7] R akowska A.: Elektroenergetyczne linie napowietrzne
i kablowe w pracach CIGRE, XIII Sympozjum „Nowoczesne
rozwiązania w budownictwie sieciowym”, Borowianka 2017
s. 51-59.
[8] CIGRE 561: Live work – A management perspective, JWG B2/
B3.27, December 2013.
[9] de M.Barros I.I., da Silva U.V.: Supplying Power to a New Industrial Consumer a new Work Technique in Live-Line Developed
to Change the Type of Towers, ICOLIM 2014.

Rys.10. Montaż nowych przewodów fazowych pod napięciem z wykorzystaniem linii tymczasowej
i pola przewoźnego – do przełączania faz pod obciążeniem [14]

nad krzyżowanymi obiektami, takimi jak:
inne linie elektroenergetyczne, drogi, rzeki, trakcja kolejowa, co dla zachowania
bezpieczeństwa wymaga specjalistycznej
technologii.

Przewody fazowe
Wymiany przewodów fazowych na
czynnych liniach polega na wykorzystaniu
równoległego obwodu jednofazowego
[14]. Zilustrowano to na rysunku 9.
Obwód ten może stanowić przenośna linia kablowa albo tymczasowa napowietrzna (jedno-, wielofazowa), której
podpięcie (i odpięcie) może odbywać się
w warunkach czynnych linii, albo zrobotyzowany system ramion izolacyjnych ulokowany z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego (rysunek 10).

Osprzęt przewodowy
Osprzęt przewodowy, zarówno przewodów fazowych, jak i odgromowych,
może być zakładany podczas pracy linii,
podobnie jak w przypadku prac eksploatacyjnych. Do osprzętu można także zaliczyć elementy konstrukcyjne związane
z ochroną środowiska.

Podsumowanie
Współcześnie prowadzone modernizacje elektroenergetycznej sieci napowietrznej szerzej niż kiedykolwiek
pozwalają na stosowanie techniki prac
pod napięciem i w pobliżu napięcia.
Wyważenie proporcji między kosztami
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nowoczesnego sprzętu umożliwiającego realizację tych prac, a skutkami w
prowadzeniu ruchu urządzeń z ograniczaniem (wręcz eliminowaniem) wyłączeń i konfrontacji z wymaganiami rynku
(usługi na sieci przesyłowej prowadzone
są podstawowo w outsourcingu) jest koniecznym elementem procesu decyzyjnego [18]. Modele ekonomiczne i organizacyjne techniki prac pod napięciem są
w naszym kraju ciągle rozproszone [1921] i mało zintegrowane w przenikaniu
doświadczeń eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Stosowanie techniki prac pod
napięciem natrafia także na bariery szkoleniowe, normalizacyjne, kwalifikacji kadr,
wymiany doświadczeń – ich pokonywanie otwiera drogę do nowoczesnego
utrzymania kondycji sieci dystrybucyjnej
i przesyłowej.
n
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Artykuł prezentowany był
na konferencji „Elektroenergetyczne linie
napowietrzne wysokich napięć”.

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Zdjęcie: MPK Poznań

Autobusy elektryczne dla Poznania

Poznańskie autobusy elektryczne spełniają najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa

Z końcem grudnia 2019 roku nastąpiła nowa era poznańskiej komunikacji publicznej. Solaris dostarczył 21 autobusów elektrycznych. Spośród zamówionych przez miejscowe MPK pojazdów jest
15 przegubowców oraz sześć standardowych, 12-metrowych.
Na zakup 15 elektrycznych autobusów przegubowych MPK
Poznań uzyskało dofinansowanie z programu „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”, realizowanego przez miasto i finansowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacja na sześć o standardowej długości pochodzi z kolei z projektu „System zielonych
inwestycji – Część 2 – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”,
finansowanego ze środków krajowych, których dysponentem jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Poznańskie autobusy elektryczne – niezwykle ciche i nowoczesne – spełniają najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.
To pojazdy niskopodłogowe, przyjazne dla osób o ograniczonej
sprawności, ale też tych, które podróżują z dziećmi w wózkach.
Są wyposażone w system wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu, który wpływa na bezpieczeństwo jazdy oraz drzwi odskokowo-przesuwne, co gwarantuje płynną wymianę pasażerów.
Przyciski dodatkowo oznaczono w alfabecie Braille’a. Autobusy
wyposażono w klimatyzację, energooszczędne oświetlenie LED,
wewnętrzne i zewnętrzne tablice informacji pasażerskiej. Zamontowano ładowarki USB oraz bramki zliczające pasażerów.
W 2019 roku nastąpił również odbiór ładowarek, które znajdują się w trzech punktach miasta. Na dworcu Osiedle Sobieskiego są dwie dwustanowiskowe, pantografowe oraz dwa stanowiska do ładowania w systemie plug-in; dzięki mocy ładowania do
540 kW pojazdy po kilku minutach uzupełniania energii na pętli

mogą wyruszyć w dalszą podróż. Na dworcu autobusowym Garbary jest jedno stanowisko ładowania (przez pantograf i wtyczkę plug-in), natomiast w zajezdni przy ul. Warszawskiej powstało
dziesięć dwustanowiskowych ładowarek stacjonarnych oraz trzy
mobilne. Zapewniają one możliwość jednoczesnego ładowania –
poprzez wtyczki plug- in – wszystkich dostarczonych autobusów
elektrycznych.
W przeddzień uruchomienia „elektryków” do obsługi pasażerskiej nadeszła kolejna bardzo dobra wiadomość z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. MPK w stolicy Wielkopolski uzyskało – na projekt „Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w
Poznaniu” – dofinansowanie w wysokości 90,95 mln zł. W ramach
tego zadania MPK planuje zakup 37 autobusów elektrycznych:
sześciu przegubowych i 31 standardowych, 12-metrowych oraz
przygotowanie infrastruktury towarzyszącej. Dodatkowe ładowarki pojawią się na dworcach Garbary i Osiedle Sobieskiego, powstaną również na Górczynie i w zajezdni przy ul. Kaczej.
Obniżenie poziomu hałasu, ekologia i czystość powietrza to
główne powody, dla których Poznań oraz inne polskie miejscowości decydują się na niskoemisyjny transport publiczny. Z ubiegłorocznego raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że 33
spośród 50 miast o najgorszym stanie powietrza w Unii Europejskiej znajduje się właśnie w naszym kraju. Spaliny i smog są problemem dla wielu samorządów, które szukają rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń. Wymuszają to również rosnące
wymogi środowiskowe i unijna polityka klimatyczna.

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE
Źródło: www.mpk.poznan.pl
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Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

Zdjęcie :pit.uke.gov.pl

Jedno okienko informacyjne
dla operatorów sieci

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zyskał nową odsłonę oraz szereg funkcjonalności

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji
(PIT) utworzono w związku z implementacją w polskim prawie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2014/61/UE z 15 maja 2014 roku w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Pierwszą wersję PIT
wprowadził Prezes UKE 1 stycznia 2017 roku na podstawie art. 29a ust. 1 i 2 ustawy
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 roku
(Dz. U. nr 106 poz. 675 z późn. zm.)
Jak zaznaczyła Agnieszka Gładysz, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz UKE,
celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu
do posiadanych przez Prezesa UKE informacji o formalnoprawnej stronie realizacji
inwestycji telekomunikacyjnych, obecnym
stanie infrastruktury i jej lokalizacji, planowanej infrastrukturze technicznej oraz
warunkach dostępu do infrastruktury.
W PIT prezentowane są wybrane dane
z K-GESUT, czyli krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
prowadzonej przez Głównego Geodetę
Kraju oraz z e-usług prezentujących dane
z powiatowych baz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Zainteresowani
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inwestycjami na danym terenie przedsiębiorcy mogą dzięki temu sprawdzić
przebieg istniejących sieci infrastruktury
technicznej i kanałów technologicznych,
co ułatwi im podejmowanie decyzji biznesowych, np. dotyczących dzierżawy
elementów istniejącej sieci lub kanałów
technologicznych. Natomiast korzyści dla
operatorów sieci, wynikające z utworzenia PIT, to szybszy dostęp do informacji
o istniejącej infrastrukturze technicznej, planach jej dotyczących, likwidacja wąskich
gardeł związanych z koordynacją robót
inżynieryjno-budowlanych, uproszczenie
uciążliwych procedur administracyjnych.
Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) określa grupy informacji przekazywanych Prezesowi
UKE za pomocą portalu PIT, podmioty do
tego zobowiązane, a także terminy oraz
sposób przekazywania danych. Zgodnie
z nowelizacją ustawy (Dz. U. 2019 rok poz.
1815), podstawową zmianą jest określenie podmiotu mającego dostęp do informacji zgromadzonych w PIT; obowiązujący w ustawie zapis określał ten podmiot
jako „przedsiębiorcę telekomunikacyjnego”, teraz podmiotem takim jest „operator
sieci”.

Wprowadzono także obowiązek przekazywania danych o infrastrukturze technicznej oraz kanałach technologicznych.
Jako operatora sieci należy rozumieć przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej, a więc osobę prawną
zapewniającą infrastrukturę techniczną na
potrzeby m.in. wytwarzania, przesyłania
lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej
czy ciepła. Obowiązek zasilania informacyjnego PIT przez operatorów sieci ciąży więc
na operatorach systemów dystrybucyjnych
branży elektroenergetycznej. Informacje
o infrastrukturze, które należy przekazać do
PIT, mają dotyczyć głównie infrastruktury
punktowej, takiej jak: stacja transformatorowa, słup energetyczny, latarnia czy wieża
telekomunikacyjna.
Oprócz informacji o istniejącej infrastrukturze, operatorzy sieci mają także
obowiązek przekazania do PIT informacji
o wykonywanych lub planowanych robotach budowlanych. W przypadku nieprzekazania takich informacji, zgodnie
z art. 209 ustawy Prawo telekomunikacyjne, na operatora może zostać nałożona kara pieniężna.

Maciej Skoraszewski
Biuro PTPiREE

Zdjęcie: Adobe Stock, christian vinces
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System ostrzegania ma służyć ponad 37 mln osób, w tym 33 mln Peruwiańczyków i czterem milionom turystów

Urzędy Morskie lepiej wyposażone
Urząd Morski w Gdyni dostanie 16 mln zł na poprawę systemu
radiowego, zapewniającego bezpieczeństwo żeglugi oraz ochronę życia na morzu. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach programu prowadzonego w województwach pomorskim
i zachodniopomorskim, polegającego na budowie morskiego
systemu łączności, zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej
Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu. Użytkownikami
systemu będą m.in.: Urzędy Morskie w Gdyni, Szczecinie oraz
Słupsku, a także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.
Koszty inwestycji w Gdyni, której zakończenie przewidziano na maj,
wyniosą 19 mln zł. Jak mówi kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor tamtejszego Urzędu Morskiego, przedsięwzięcie zakłada budowę dwóch centrów nadawczo-odbiorczych w Gdyni i Świnoujściu
wraz z szeregiem ekspozytur prowadzących ciągły nasłuch na częstotliwościach używanych w niebezpieczeństwie oraz dla potrzeb
zapewnienia bezpieczeństwa. Wybuduje się m.in. maszty antenowe dla 11 stacji brzegowych.
System poprawi radiokomunikację oraz skróci czas reakcji na potencjalne i rzeczywiste zagrożenia życia na morzu.

Formuła 1 w Abu Zabi z TETRĄ
Bezpieczną komunikację radiową opartą na systemie TETRA wdrożono na przełomie listopada i grudnia minionego roku podczas
Grand Prix w Abu Zabi. Służby i organizatorzy wyścigu Formuły 1
korzystali z najnowocześniejszych rozwiązań radiowych przy zabezpieczeniu toru i jego otoczenia. Dostawca usług – Airbus – dostarczył m.in. swój asortyment radiotelefonów TETRA, a także systemy łączności radiowej RCS.

Andres Forbes, szef regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
ds. bezpiecznej komunikacji lądowej w Airbusie, podkreślił, że
Grand Prix Formuły 1 to wielkie wydarzenie, które przyciąga ludzi
z różnych części świata i zapewnienie płynnej, skutecznej i bezpiecznej komunikacji dla wszystkich pracowników ochrony jest
priorytetem.

Peru ma system ostrzegania
Peruwiańskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji wybrało
technologię i rozwiązania oferowane przez Everbridge jako podstawę peruwiańskiego systemu wczesnego ostrzegania w sytuacjach kryzysowych.
Po wdrożeniu rozwiązania będzie ono wykorzystywane przez
peruwiański Krajowy Instytut Obrony Cywilnej do wysyłania
wiadomości alarmowych i ostrzegawczych na telefony komórkowe. System ma służyć ponad 37 mln osób, w tym 33 mln
Peruwiańczyków i czterem milionom turystów. Podobne platformy wdrożyły: Szwecja, Islandia, Niderlandy, Singapur, Grecja
i część Indii, a obecnie trwają prace nad uruchomieniem tego rozwiązania w Australii.
System komunikuje się z odbiorcami na wszystkich etapach zdarzenia kryzysowego, wykorzystuje m.in. informacje o ich lokalizacji
i zapewnia komunikację dwukierunkową.
David Meredith, dyrektor generalny Everbridge, podkreślił, że
Peru dołączyło do krajów, które zdecydowały się na wdrożenie
ogólnokrajowego systemu ostrzegania, aby chronić swoją ludność i odwiedzających w warunkach rosnącego zagrożenia. 
n
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Energetyczne miejsca

Wyprawa do wnętrza...
elektrowni
Bieszczady to nie tylko piękne połoniny, prawie dzika przyroda i odludne
miejsca, gdzie naprawdę trudno przez cały dzień spotkać człowieka.
To również interesujące obiekty dla miłośników turystyki przemysłowej
zainteresowanych energetyką. Jedną z atrakcji południowo-wschodniej
części Polski jest Elektrownia Wodna w Solinie. Zakład należy do PGE Energia
Odnawialna SA.
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prowadzi przez halę produkcyjną elektrowni, halę maszyn oraz dwie galerie. W jednej z nich uczestnicy wycieczki docierają

6 metrów pod lustro Zalewu Solińskiego,
gdzie temperatura wynosi około 6 stopni C.
W najniższym punkcie zwiedzający poznają

Zdjęcia: Olga Fasiecka

Turyści nie przeszkadzają w produkcji
energii. Mimo że obiekt jest czynną elektrownią o mocy zainstalowanej 200 megawatów, dostarczającą 230 gigawatogodzin
energii rocznie, to w ciągu 12 miesięcy odwiedza go kilkadziesiąt tysięcy turystów.
Elektrownia wodna jest największą
budowlą hydrotechniczną w naszym kraju – o długości 664 m, którą podzielono
na 43 sekcje o wysokości 82 m i objętości betonu 760 tys. m2. Wewnątrz zapory
znajduje się 2,5 km korytarzy na czterech
poziomach, które służą m.in. do kontroli
stanu budowli. W zaporze zabetonowane
są rurociągi stalowe o średnicy 6 oraz 4 m,
które doprowadzają wodę do turbin.
PGE proponuje w swoim zakładzie
interesującą ofertę zwiedzania. Wizyta
w elektrowni nie jest jedynie wycieczką po
długich korytarzach zapory. Energetycy
przygotowali znacznie więcej atrakcji. Na
początku pobytu w obiekcie turyści oglądają film na temat wytwarzania energii
w odnawialnych źródłach – z wody, wiatru,
słońca i biomasy. Zawiera on m.in. komputerowe wizualizacje procesu produkcji
energii, jak również informacje o dokonaniach polskiej i światowej inżynierii w tym
zakresie. Po projekcji pojawia się okazja do
obejrzenia wystawy fotografii i archiwaliów
ukazujących budowę zapory i elektrowni
w Solinie. W ostatnim etapie pobytu
w zakładzie goście poznają obiekt – trasa

Największa budowla hydrotechniczna w kraju robi wrażenie na turystach

Zdjęcia: Olga Fasiecka
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PGE proponuje w swoim zakładzie interesującą ofertę zwiedzania

zasady, według których powstawały poszczególne sekcje, zapoznają się z technologią
działania urządzeń kontrolno-pomiarowych
zapory oraz uszczelniania podłoża.

Bieszczadzkie morze
Zapora wodna w Solinie powstała na
Sanie. Zapełnienie zbiornika wymagało –
oprócz prac budowlanych – przeniesienia
126 gospodarstw ze wsi Solina, Teleśnica,
Sanna, Horodek, Chrewt, Sokole i Wołkowyja. Roboty ruszyły 60 lat temu, choć
już na początku XX wieku istniały plany
wzniesienia tamy w tym miejscu. W 1920
roku wydano nawet formalną zgodę na
budowę. Musiało jednak minąć prawie
pół wieku do momentu, gdy w 1968 roku
elektrownia zaczęła produkować prąd.
Pod koniec lat 60. była to budowla
hydrogeologiczna wykonana według najlepszych standardów inżynierii krajowej
i europejskiej. Do dziś obiekt jest największą zaporą w Polsce. Tama ma 82 m wysokości, zalew zajmuje ponad 2200 ha powierzchni i mieści 0,5 mld m3 wody. Linia
brzegowa Soliny liczy 150 km. Do wzniesienia zapory wykorzystano 820 tys. m3
betonu, 1,7 mln ton kruszywa oraz 200 tys.
ton cementu. Szacuje się, że zapora waży
około 2 mln ton i ma 760 tys. m3 objętości.

»»»
Energetyka na ziemiach
polskich rozwija się
od ponad 100 lat. Powstaje
coraz nowocześniejsza
infrastruktura i obiekty,
które odpowiadają na
zapotrzebowanie rynku.
Stare budynki, urządzenia
odchodzą w zapomnienie
– najczęściej rozbiera się je,
powstają nowe.
Są jednak miejsca, gdzie
nowoczesność znakomicie
sąsiaduje z historią.
Wzajemnie uzupełniają się,
świadczą o długiej tradycji

Nad Soliną, praktycznie o każdej porze
roku, urzeka turystów malowniczy krajobraz, wspaniała przyroda, a niepowtarzalny klimat pozwala wypocząć. Do 1960
roku teren ten był praktycznie bezludny;
dziś zaś odwiedzają go setki tysięcy turystów. Mimo że Solina wykorzystywana
jest do produkcji energii elektrycznej, to
zalew stwarza wspaniałe warunki do wypoczynku, uprawiania sportów wodnych
i wędkarstwa.
Wyjazd w Bieszczady warto wpisać do
kalendarza weekendowych lub wakacyjnych podróży w 2020 roku.

Olga Fasiecka
Biuro PTPiREE
Centrum Informacji Energii Odnawialnej
Elektrowni Wodnej w Solinie

Informacje i rezerwacje
tel. +48 13 492 12 75
tel. kom. +48 605 442 511
fax. +48 13 492 12 20
e-mail: zwiedzanie.eos@gkpge.pl
Godziny zwiedzania:
Do 22 lutego 2020 roku zwiedzanie możliwe jest od
poniedziałku do soboty od 9.00 do 17.00. W niedziele
- nieczynne.
Godziny zwiedzania: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00.

polskiej energetyki.
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33. MIĘDZYNARODOWE ENERGETYCZNE
TARGI BIELSKIE

BIELSKO-BIAŁA INTERNATIONAL
POWER INDUSTRY FAIR
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www.energetab.pl

Wydarzenia w branży
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Podczas pierwszego naboru, w którym wnioski przyjmowano od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku, NFOŚiGW dofinansował ponad 27 tys. instalacji PV kwotą prawie 132 mln zł,
a zainstalowana moc PV to 152 MW. Uzyskana redukcja CO2 wynosi około 122 tys. ton na rok.
„Mój prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych
wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.
Nowością jest strona mojprad.gov.pl, na której można odnaleźć
ważne informacje, w tym instruktaż składania wniosku, a następnie
śledzić jego status. Potrzebne dane można też uzyskać w NFOŚiGW
przez internet (doradztwo-energetyczne.gov.pl), pisząc pod adresy
mailowe: mojprad@nfosigw.gov.pl oraz wnioskimojprad@nfosigw.
gov.pl, a także dzwoniąc na infolinię (tel. 22 459 59 90).

Raport PSE

Zdjęcie: Adobe Stock, hxdyl

Według raportu z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego, krajowe zużycie energii
elektrycznej w 2019 roku spadło o 0,9 proc. w stosunku do 2018
roku i wyniosło niespełna 169,4 TWh. Krajowa produkcja zmniejszyła się do około 158,8 TWh z ponad 165 TWh w 2018 roku.
Import wzrósł rok do roku niemal dwukrotnie i osiągnął przeszło
10,6 TWh, co stanowi prawie 6,3 proc. zużycia. Dane ukazują, że w
ubiegłym roku spadła produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego, wzrosła natomiast z gazu i OZE.

Ponad 1000 ogólnodostępnych
stacji ładowania
Krajowe zużycie energii elektrycznej w 2019 roku spadło o 0,9 proc. w stosunku do 2018
roku

Kolejny nabór wniosków
w programie „Mój prąd”
Jak czytamy w komunikacje Ministerstwa Klimatu, ruszył drugi
nabór w ramach programu „Mój prąd”. Kolejne 600 mln zł dotacji
na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) stworzy 700 MW
mocy.
– Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy boom za
sprawą programu „Mój prąd”, w którym do wykorzystania mamy jeszcze prawie 90 proc. z miliardowego budżetu. Te pieniądze pozwolą na
dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować
około 1 TWh zielonej energii, a zainstalowana moc sięgnie 1,2 GW –
zapowiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 18 grudnia. Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje
w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż PV
od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia pomniejszono
o otrzymaną dotację.

Jak wynika z Licznika Elektromobilności Polskiego Stowarzyszenia
Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego (PZPM), liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce przekroczyła granicę 1 000 sztuk. Stanowi to
wzrost o ponad 200 proc. rok do roku. Na koniec grudnia 2019 r.
w Polsce zarejestrowanych było łącznie 8 637 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, z czego 5 091 to pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles), a 3 546 to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles).
W tym samym okresie do 519 szt. zwiększyła się liczba elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych, natomiast do
224 szt. – autobusów elektrycznych. Dane wskazują, że rośnie także flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec
grudnia osiągnęła poziom 6 239 szt.
– Stosunkowo dużą popularnością cieszą się hybrydy typu plug-in, które zapewniają użytkownikom jeżdżącym po mieście i mającym możliwość naładowania pojazdu w domu lub w firmie, komfort
posiadania samochodu elektrycznego. Z drugiej strony, w przypadku
wyboru dalszej trasy, pojazdy te mają taką samą łatwość przemieszczania się i tankowania jak samochody spalinowe. Sprawia to, że
przez znacznie większy cykl życia pojazdy PHEV znacząco przyczyniają się do ograniczania szkodliwych emisji w miejskich aglomeracjach
– mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Opracowała
Małgorzata Władczyk
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Innowacje

Samochody, samochody
Nadejście nowego roku stanowi znakomitą okazję
do podsumowań oraz planów na przyszłość. Ponieważ
większość z nas nie wyobraża sobie życia bez
samochodu, postaram się opisać najważniejsze
ubiegłoroczne zdarzenia właśnie w przemyśle
samochodowym oraz ich wpływ na plany
producentów i ofertę dla klientów, czyli nas wszystkich.
Przede wszystkim kończy się 130-letnia
hegemonia silników spalinowych. Producenci zrobili już wszystko, aby zwiększyć
ich sprawność i ograniczyć emisyjność
przy optymalizacji kosztów. Pomimo tego, że współczesne silniki korzystają
z zaawansowanych rozwiązań technologicznych, współpracując z coraz bardziej
rozbudowanymi systemami czujników
i filtrów, nadal z trudem spełniają obowiązujące, restrykcyjne normy ochrony środowiska. Z punktu widzenia klientów oznacza to nieunikniony wzrost cen nowych
aut spalinowych, który będzie następował
również w kolejnych latach, wraz z wprowadzaniem nowych norm ekologicznych.
Tymczasowym rozwiązaniem jest hybrydyzacja silników spalinowych, która przynosi największe korzyści w ruchu
miejskim, gdy samochody spędzają mnóstwo czasu w korkach. Układy hybrydowe
pozwalają koncernom motoryzacyjnym
ewolucyjnie projektować docelowe, całkowicie elektryczne pojazdy. Jednocześnie auta hybrydowe kosztują 20-60 proc.
więcej od wersji spalinowych, a niższe
spalanie raczej nie przełoży się w nich na
amortyzację różnicy w cenie. Są jednak ratunkiem dla producentów do ucieczki od
kar za przekroczenia limitów emisji.
Radykalnym rozwiązaniem są auta
całkowicie elektryczne, których cena jest
wyższa od spalinowych odpowiedników
o 80-100 proc. i które wymagają od kierowców zupełnie innego podejścia do
planowania podróży oraz samej jazdy.
Ekologiczna i ekonomiczna jazda oznacza
wstrzemięźliwość w naciskaniu pedału gazu, użytkowaniu odbiorników energii elektrycznej i maksymalizację odzysku energii.
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Ubiegłoroczne targi motoryzacyjne
zdominowały premiery samochodów
elektrycznych, wyposażonych w innowacyjne systemy wspomagające kierowców
i… najczęściej bardzo drogich. Z uwagi na parametry dostępnych na rynku
akumulatorów trakcyjnych, ich montaż
w mniejszych autach jest nieadekwatny do osiągów i oczekiwań klientów. Za
to elektryczne limuzyny potrafią ważyć
2-2,5 tony i tylko dzięki zastosowaniu
dwóch silników, wzmocnionego zawieszania, napędu 4x4 i niskiemu środkowi
ciężkości są stabilne na drodze, zapewniając bardzo dobre osiągi. Są za to bardzo
ciche, co zdecydowanie zwiększa komfort
podróży.
Duże imprezy targowe przyciągają
jednak coraz mniej zarówno wystawców,
jak i zwiedzających (np. targi we Frankfurcie odwiedziło w 2019 roku 33 proc. mniej
gości niż dwa lata wcześniej). Producenci
preferują organizowanie tańszych, indywidualnych imprez premierowych dla konkretnych grup klientów. Silnie zaznaczają
za to swoją obecność na targach firmy
chińskie, zarówno poprzez współpracę
z największymi koncernami światowymi,
jak też oferowanie szeregu podzespołów
do samochodów elektrycznych, w tym
baterii trakcyjnych.

Zmieniają się również kanały sprzedażowe. Wzrost cen pojazdów oraz stopniowe odchodzenie kupujących od modelu posiadania samochodu do jego
użytkowania powodują coraz bogatszą
ofertę długoterminowego wynajmu aut –
dotychczas bardzo wygodnego dla użytkowników komercyjnych, a obecnie również coraz atrakcyjniejszego dla klientów
indywidualnych.
Dynamika zmian na rynku motoryzacyjnym jest największa w historii. Producenci łączą się w grupy, aby wspólnie tworzyć nowe pojazdy i rozwiązania
technologiczne. Trwa wyścig o dostęp do
baterii trakcyjnych i opracowywanie ich
nowych rodzajów. Rozwija się sieć stacji
ładowania. Rządy w różnych krajach dbają
o rozwój elektromobilności, oferując różnorodne systemy wsparcia. Coraz częściej
jesteśmy użytkownikami samochodów,
a nie ich właścicielami. Musimy się wszyscy przygotować do zmiany nawyków
w związku z użytkowaniem pojazdów
elektrycznych. A na horyzoncie już pojawiają się samochody z ogniwami paliwowymi, które choć elektryczne, wymagają innego paliwa. Oj, będzie się działo…
Ciekawego i pełnego wrażeń nowego
roku!!!

Krzysztof Hajdrowski

Dr inż. Krzysztof Hajdrowski
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Obecnie jest
kierownikiem Biura Innowacji i Nowych Technologii w Enei SA. Autor ponad stu
publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu elektroenergetyki, nowych
technologii i normalizacji. Wolny czas lubi spędzać rodzinnie z pasjonującą lekturą,
przy zajmującej muzyce i w ,,pięknych okolicznościach przyrody’’.
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} 18-19 marca 2020 r.
WISŁA
Konferencja Elektroenergetyczna
automatyka zabezpieczeniowa
PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

tel. 61 846-02-15
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KOŁOBRZEG
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Konferencja Elektroenergetyczne
linie napowietrzne i kablowe
niskich i średnich napięć

XIX Konferencja Systemy
Informatyczne w Energetyce
SIwE’20

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska
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» Org.:
Inf.: K
 arolina Nowińska
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