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Energetyka jest sektorem gospodarki mającym szczególne
powinności w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Przez ponad sto lat swego istnienia
branża stała się nie tylko kluczowym ogniwem gospodarki,
ale także ważnym elementem życia społecznego na różnych
jego poziomach. Świadomość związana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) w energetyce zaczęła rodzić się
z początkiem lat dziewięćdziesiątych, a PTPiREE miało swój
znaczący udział w propagowaniu tej idei. Dziś, w czasie dostrzegalnych zmian klimatycznych, energetyka społecznie odpowiedzialna kładzie szczególny nacisk na poszanowanie środowiska naturalnego i szeroko rozumianą ekologię. W spółkach naszego sektora trwają wielkie procesy inwestycyjne, których celem jest ograniczenie
strat w przesyle i dystrybucji, budowa sieci smart, czy rozwój energetyki prosumenckiej.
Wszystkie te działania wpisują się w globalną potrzebę troski o środowisko naturalne. Nie
mniej ważne są również działania lokalne i partnerzy społeczni zaangażowani w rozwój szeroko rozumianej ekologii. Dlatego cieszy nas przyjęcie zaproszenia do Rozmowy miesiąca
przez ks. prof. zw. dr. hab. Zygfryda Glaesera. Nasz gość jako naukowiec odsłania szeroką
perspektywę teoretyczną, pozwalając zrozumieć, w jaki sposób ekologia postrzegana jest na
gruncie nauczania Kościoła. Z kolei będąc praktykiem i entuzjastą ekologicznych projektów
energetycznych, ksiądz profesor pokazuje na przykładzie Kamienia Śląskiego, jak w mikroskali realizuje się idea samowystarczalności energetycznej. Dodatkowym walorem realizowanego na Opolszczyźnie projektu jest edukacja, gdyż jak twierdzi nasz rozmówca, inicjatywy
związane z wykorzystaniem OZE nie tylko uczą wrażliwości ekologicznej, ale także przekonują, inspirują i dodają odwagi innym.
O procesach inwestycyjnych mających swój pozytywny efekt ekologiczny, a realizowanych w nieco większej skali z udziałem funduszy unijnych piszemy natomiast w dziale Rynek
i regulacje. W artykule „Cenne wsparcie inwestycji” dokonujemy bilansu wykorzystania funduszy w ramach realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenia i wciąż aktualne potrzeby wskazują na to, że w kolejnej perspektywie finansowej na lata
2021-2027 inwestycje energetyczne powinny być nadal wspierane.
Wydatkowanie pozyskanych dotacji, ale też innych funduszy spółki opierają na przepisach
Prawa zamówień publicznych. O rozwiązaniach szczegółowych zawartych w tym akcie prawnym, a istotnych z punktu widzenia praktyki, pisze mecenas Tomasz Glinkowski. W kolejnej publikacji działu Rynek i regulacje analizujemy natomiast problem deklarowanej wielkości mocy
bezpiecznej i ukazujemy konsekwencje jej zawyżania przez odbiorców.
Na niwie technicznej zajmujemy się zagadnieniem monitoringu natężenia pól elektromagnetycznych w naszym kraju, a rubryka poświęcona łączności przynosi pakiet interesujących informacji na temat rozwiązań stosowanych w systemach krytycznych.
Jak zawsze w stałych działach naszego miesięcznika dokonujemy przeglądu najciekawszych wydarzeń z życia spółek i branży oraz omawiamy najistotniejsze zmiany prawne. Wydanie zamyka felieton Krzysztofa Hajdrowskiego pod intrygującym tytułem „Utopia przyszłości”.
Zapraszam do lektury!
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Zdjęcie: Katarzyna Piwecka

Szanowni Państwo
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» Energa-Operator

Zdjęcie: Energa-Operator

Więcej mocy w Kaliskiem

Uroczyste otwarcie GPZ Stawiszyn

Energa-Operator zmodernizowała GPZ
Stawiszyn, który pełni istotną funkcję
w przypadku konieczności awaryjnego zasilania północnej części Kalisza.
Wyprowadzone ze stacji linie średniego
napięcia zapewniają prąd dla ponad siedmiu tysięcy odbiorców z okolicznych miejscowości. Inwestycja zapewni odpowiednią rezerwę dla istniejących odbiorców
oraz znacząco zwiększy możliwości przyłączeniowe dla nowych. Pozwoli to na dalszy rozwój terenów przemysłowych oraz

rolnictwa opartego na nowoczesnych
technologiach.
W ramach wartej ponad 11 mln zł przebudowy wymieniono istniejący transformator WN/SN na jednostkę o mocy
40 MVA, dobudowano też drugi o takich
samych parametrach. Nowa rozdzielnia
WN jest jednosystemowa, dwusekcyjna
i pięciopolowa w układzie H4. Wyposażono
ją w nowoczesną aparaturę pomiarową
i wyłączniki umożliwiające gaszenie łuku
w izolacji gazowej SF6. Aparaturę łączeniową

» Enea Operator

45 tys. nowych liczników energii elektrycznej

Enea Operator podpisała umowę na dostawę liczników 3-fazowych na potrzeby
realizacji rozliczeń rynku mocy – opłaty
mocowej. Liczniki zostaną zainstalowane u klientów z grup taryfowych C1x,
czyli małych i średnich przedsiębiorstw.
Podpisanie umowy odbyło się w związku z rozstrzygniętym w grudniu wspólnym przetargiem ogłoszonym przez
Eneę Operator, Tauron Dystrybucję oraz
PGE Dystrybucję.
Postępowanie przetargowe wygrał
polski producent, firma Apator, która
dostarczy Enei Operator łącznie 45 tys.
liczników. Kontrakt o wartości 14,8 mln
zł przewiduje dostawę liczników 3-fazowych do sierpnia 2020 r. Urządzenia zostaną zainstalowane u klientów

4
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z grup taryfowych C1x o mocy umownej większej od 16 kW.
n

Licznik polskiej firmy Apator

wyposażono w system blokad elektrycznych i mechanicznych eliminujących możliwość popełnienia błędów przez obsługę.
Nowoczesna aparatura pierwotna, w połączeniu z najnowszymi terminalami zabezpieczeniowymi i stacyjnym systemem sterowania oraz nadzoru, zapewnia możliwość
zdalnego operowania łącznikami zlokalizowanymi w obiekcie, monitorowania stanu
urządzeń, parametrów pracy sieci, a także
natychmiastowego uzyskiwania informacji
o zaistnieniu awarii. 
n

» PKP Energetyka

Zmiany w składzie zarządu
Rada Nadzorcza PKP Energetyka powołała Beatę Górniak i Marka Kleszczewskiego
do pełnienia funkcji członków zarządu Grupy Kapitałowej PKP Energetyka.
Jednocześnie ze spółki odszedł Konrad
Tyrajski, który pełnił funkcję członka zarządu Grupy od 2015 roku. Zarząd działa w nowym składzie od 1 lutego 2020 r.
Beata Górniak w PKP Energetyka pracuje od 2017 roku, a nową funkcję będzie
łączyć z dotychczasowym stanowiskiem
– dyrektora Departamentu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi. Marek Kleszczewski
jednocześnie z funkcją członka zarządu
obejmie stanowisko dyrektora Oddziału
Dystrybucja, kluczowego obszaru biznesowego firmy. Wcześniej pełnił m.in.
funkcję wiceprezesa Tauron Dystrybucja
i członka zarządu Vattenfall. 
n
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» PGE Dystrybucja

» PSE

Budowa magazynu energii

Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Umowy
na usługi DSR

Magazyn energii w GPZ Rzepedź poprawi pewność zasilania odbiorców na tym terenie

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów podpisała umowę na realizację zadania
„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej
110/30/15 kV Rzepedź o kontenerowy
stacjonarny magazyn energii”. Magazyn
energii w GPZ Rzepedź powstaje z konieczności poprawy pewności zasilania
odbiorców na tym terenie; odsunie także
o co najmniej 10 lat potrzebę budowy ponad 40 km linii 110 kV w celu zamknięcia
tzw. pierścienia. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii pozwoli oszczędzić
czas i pieniądze. Zakończenie budowy
magazynu energii o mocy ok. 2,1 MW

i pojemności 4,2 MWh w stacji Rzepedź zaplanowane jest na koniec grudnia.
Pilotażowa instalacja w GPZ Rzepedź nie
tylko pozwoli poprawić pewność zasilania
odbiorców, ale także przyniesie Oddziałowi
Rzeszów i całej PGE Dystrybucja SA doświadczenie, które zaprocentuje w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Innowacyjne usługi sieciowe poprawiające jakość i niezawodność dostaw
energii elektrycznej” realizowanego przez
PGE Polska Grupa Energetyczna SA wspólnie z PGE Dystrybucja SA. 
n

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR
w ramach Programu Gwarantowanego
– Kraj na 2020 rok. Dla okresu letniego,
obejmującego czas od 1 kwietnia do 30
września, pozyskano łącznie od 683,7
do 764,5 MW mocy gwarantowanej.
Natomiast dla zimowego – od 1 lutego do 31 marca oraz od 1 października
do 30 listopada 2020 – zakontraktowano 612 MW mocy gwarantowanej.
To oznacza, że o tyle będzie można
zredukować pobór z sieci na polecenie operatora systemu przesyłowego.
PSE zawarły umowy dla obydwu okresów z sześcioma firmami: ArcelorMittal
Warszawa, CMC Poland, Enel X Polska,
Enspirion, PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna i Tauron Polska
Energia. Program Gwarantowany latem będzie realizowany na terenie całego kraju, z wyłączeniem pięciu niewielkich obszarów, dla których umowy
podpisano wcześniej. Zimą obejmuje
całą Polskę.
Usługi DSR polegają na redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora
sieci przesyłowej. Następuje ono dzięki
zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach. 
n

» Tauron Dystrybucja

Współpraca ze szkołami zawodowymi
Tauron Dystrybucja od wielu lat wspiera szkoły, doposażając
pracownie elektryczne oraz zapewniając uczniom praktyki
i staże. Współpraca z 32 placówkami oświatowymi z całego obszaru działania firmy obejmuje m.in. organizację praktyk zawodowych, prelekcje fachowców z bogatym stażem zawodowym
oraz wyjazdy dydaktyczne do obiektów elektroenergetycznych.
W ostatnich miesiącach minionego roku spółka podpisała
cztery nowe porozumienia w Chrzanowie, Rudzie Śląskiej, Limanowej i Głogowie. W Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu utworzono klasy patronackie.
Absolwenci zawodówek i techników to poszukiwani kandydaci, dla których energetyka ma oferty zatrudnienia. Tauron Dystrybucja w 2019 roku przyjął na różne stanowiskach 344 nowych

pracowników. Spółka dystrybucyjna zatrudniła w ubiegłym roku
28 absolwentów szkół objętych porozumieniami. Są to osoby
z wykształceniem elektrycznym, najczęściej technicy przygotowani do wykonywania zawodu elektromontera.
W 2019 roku do pracowni elektrycznych kilkunastu placówek oświatowych trafiły urządzenia i materiały dydaktyczne, które są wykorzystywane podczas zajęć praktycznych i lekcji. Placówki oświatowe same decydują, jaki sprzęt jest im potrzebny.
W niektórych przypadkach jest to kilkaset sztuk osprzętu elektrycznego, np. mierników, w innych komputery, zaawansowane
technologicznie oprogramowanie Virtual Reality, zakup i montaż
żarówek LED do oświetlenia szkolnej sali gimnastycznej, czy ploter i frezarka, które wzbogaciły pracownię elektryczną. 
n
luty 2020 ENERGIA elektryczna l
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» PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja Oddział Lublin oddała do
użytku zmodernizowany Główny Punkt
Zasilania Budzyń w Kraśniku. Nowa stacja elektroenergetyczna Budzyń – oprócz
zwiększenia przepustowości sieci i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego – ma wspierać rozwój źródeł energii
odnawialnej w regionie. Wartość inwestycji wyniosła 34 mln zł, z czego ponad 15
mln zł pochodzi z Unii Europejskiej.
W nowej stacji zastosowano nowoczesną rozdzielnię 110 kV typu GIS wybudowaną w układzie z podwójnym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych
i sprzęgłem poprzeczno-podłużnym.
W budynku znajduje się też dwusekcyjna 44-polowa rozdzielnia 15 kV zasilana
z dwóch transformatorów 110/15 kV. Zapewniono miejsce na cztery dodatkowe
pola liniowe 110 kV. Taki układ rozdzielni 110 kV zwiększa możliwości ruchowe
z jednoczesnym podniesieniem pewności
zasilania. Oznacza to możliwość ewentualnej wymiany jednego z modułów bez konieczności wyłączania sąsiednich. 
n

Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Modernizacja GPZ w Kraśniku

W nowej stacji zastosowano nowoczesną rozdzielnię 110 kV typu GIS

» Enea Operator

Zdjęcie: Enea Operator

Autorski samochód wsparcia PPN

Pojazd powstał z inicjatywy oraz przy udziale elektromonterów na co dzień
zajmujących się PPN

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia prac pod napięciem (PPN). Pojazd powstał z inicjatywy oraz przy udziale elektromonterów na co dzień zajmujących
się PPN. Projekt zabudowy ma za zadanie poprawić jakość oraz
komfort codziennej pracy brygad w trudnych warunkach terenowych. Auto wsparcia wyposażono w silnik wysokoprężny o mocy
180 KM, a blokady wszystkich kół, poszczególnych osi i napędów
6
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dają jego użytkownikom wielkie możliwości w trudnym terenie.
Przy zabudowie pomyślano o wyciągarce wyposażonej w linę
syntetyczną umieszczoną z przodu karoserii.
Zaprojektowano również system wózka przewoźnego, który
ułatwia załadunek i wyładunek rozłączników oraz odłączników
średniego napięcia. Samochód wyposażono w narzędzia, torbę ratunkową, agregat prądotwórczy, system ogrzewania postojowego kontenera. Dodatkowo zamontowano profesjonalny bagażnik dachowy, na którym znajduje się drabina ściągana
z poziomu ziemi. Na ścianie tylnej kontenera zabudowano oświetleniowy maszt teleskopowy sterowany pilotem. Ruchoma głowica pozwala na oświetlenie w każdym kierunku i pod wieloma
kątami miejsca pracy. W tylnej części zabudowano drzwi, przez
które monterzy mogą korzystać w sposób nieskrępowany z zabudowy w środku kontenera. Znajduje się tam kompletny warsztat
z imadłem i zestawem szuflad ładunkowych. Na ścianie umieszczono uchwyty montażowe służące do zamocowania niezbędnego sprzętu brygady. Pojazd ma specjalistyczną skrzynię do
przewozu urządzenia do podnoszenia przewodów. Nie zabrakło miejsca na ubrania robocze monterów i wieszaki na hełmy
ochronne oraz kącik czystości. 
n
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» Enea Operator

Tablety dla przyszłych energetyków

W uroczystym przekazaniu tabletów wzięli udział przedstawiciele Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz Starostwa
Powiatowego w Nowej Soli

Grupy Enea, a nowatorski program edukacyjny przygotowali dydaktycy nowosolskiej szkoły we współpracy ze specjalistami z Enei Operator. Tym samym zyskano
pewność, że kompetencje, które zdobędą
uczniowie pilotażowej klasy, stanowią odpowiedź na specjalistyczne zapotrzebowanie kadrowe spółki.
Uczniowie z patronackiej szkoły będą mieli również możliwość praktycznego poznania zawodu podczas szkoleń
w obiektach infrastruktury należącej do
Enei Operator. Dodatkowo przedsiębiorstwo nagradza wyróżniających się adeptów stypendiami naukowymi oraz cyklicznie zaprasza na organizowane w ramach
swojej działalności konferencje, seminaria
i targi branżowe. 
n

Zdjęcia: Enea Operator

W ramach programu szkół patronackich
Enea Operator przekazała nowoczesne tablety edukacyjne do Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ,,Elektryk”
w Nowej Soli. Urządzenia posłużą uczniom
pilotażowej klasy jako pomoc dydaktyczna.
CKZiU ,,Elektryk” to pierwsza placówka
oświatowa z obszaru działania Enei Operator, w której powstała pilotażowa klasa
kształcąca młodzież w zawodzie technik
elektryk. Z początkiem września ubiegłego roku naukę w niej rozpoczęło 28 osób.
W uroczystym przekazaniu tabletów wzięli
udział przedstawiciele Lubuskiego Kuratorium Oświaty oraz Starostwa Powiatowego
w Nowej Soli.
Technik elektryk jest nowym zawodem w programie szkół patronackich

Technik elektryk jest nowym zawodem w programie szkół patronackich Grupy Enea

» Tauron

Dzieci
o elektromobilności
Tauron ma dla najmłodszych nową grę
edukacyjną o elektromobilności „Mistrz
e-auta”. Przygotowana w ramach programu „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla
dobra dziecka”, znajduje się na platformie edukacyjnej: edukacja.bezpieczniki.tauron.pl.
W grze „Mistrz e-auta” dzieci mogą
wcielić się w kierowcę pojazdu elektrycznego i poćwiczyć reagowanie na
różne sytuacje drogowe. Elektryczny
wóz można zasilić na stacji ładowania;
zadaniem gracza jest również zbieranie
baterii, które dodadzą autu energii.
Celem gry jest przybliżenie najmłodszym elektromobilności. Na platformie jest już siedemnaście gier dla
najmłodszych, które uczą przez zabawę.
Można w nich np. wcielić się w energetyka, który musi dotrzeć do wioski,
żeby naprawić zerwane linie i dostarczyć mieszkańcom prąd; w innej należy
zbudować największy słup linii wysokiego napięcia lub obwód elektryczny.
Wszystkie gry podzielono na moduły
wiekowe, dostosowane do możliwości
percepcyjnych dzieci.
n

Informacje ze spółek
opracowała Marzanna Kierzkowska
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Energetyka, wrażliwość
i odpowiedzialność
Wywiad z ks. prof. zw. dr hab. Zygfrydem Glaeserem.

»

Ksiądz Profesor jest osobą szeroko
znaną ze swojej pracy naukowej oraz
działalności ekumenicznej. Ostatnio
jednak prasa i portale internetowe
szeroko informowały o Księdza
sukcesach z zakresu energetyki
i klimatu, co jest wyjątkowe w skali kraju.
W Kamieniu Śląskim, w kompleksie
pałacowym i uzdrowiskowym,
powstała instalacja mająca zapewnić
tym obiektom samowystarczalność
energetyczną. Co dla teologa było
inspiracją, żeby zająć się energią
odnawialną, a co za tym idzie – ekologią?
Inspiracji skłaniających mnie do szczególnego zainteresowania się ekologią
i do podejmowania inicjatyw w tym zakresie było wiele. Przede wszystkim, jako
człowiek wierzący i teolog, opieram się
w swoich działaniach na przekonaniu, że
świat został stworzony przez Boga i jako
taki jest nam podarowany. Stał się naszym
domem. Został nam dany, ale i zadany.
Kieruję się więc prostym przekonaniem
opartym na wierze i na naukowym doświadczeniu, że troska o dzieło stworzenia
jest jednym z najistotniejszych zadań każdego z nas, a zwłaszcza człowieka wierzącego, wynikającym z odpowiedzialności
za świat, w którym żyjemy i za przyszłe pokolenia. Opiera się na szacunku dla ludzkiego i dla każdego życia oraz dla ludzkiej
godności. To człowiekowi Bóg powierzył
zadanie troski o wszystkie stworzenia. Ma
ona charakter służebny. Nie mamy panować „nad…”, ale odpowiedzialnie służyć
jedni drugim.
Trzeba więc poszukiwać rozwiązań technologicznych spełniających odpowiednie
standardy etyczne dla zrównoważonego
rozwoju opartego na poszanowaniu tego, co stworzone. Dlatego świadomość
ekologiczna jest dla mnie tak ważna i inspirująca do podejmowania konkretnych
8 l ENERGIA elektryczna luty 2020

działań zarówno edukacyjnych, jak i inwestycyjno-technologicznych, czego ostatnim efektem jest ekologiczny projekt
mający docelowo zapewnić obiektom
w Kamieniu Śląskim samowystarczalność
energetyczną. W ten sposób chcemy przyczynić się do ochrony lokalnego środowiska, dóbr kultury i w ostateczności służyć
poprawie jakości życia. Projekt ten ma także
inspirować różne środowiska do podejmowania działań o podobnym charakterze.

»

O ekologii integralnej mówi
się jako „o nowym paradygmacie
teorii i praktyki ekologicznej”,
„zintegrowanym podejściu do ekologii”
(przekraczanie granic między naukami
humanistycznymi, społecznymi
i biofizycznymi), mającym na celu
kompleksowe zrozumienie i reakcję
na przenikanie się natury, kultury
oraz „świadomości ekologicznej”.
Jak wygląda pojęcie ekologii integralnej
z punktu widzenia Kościoła?
Samo pojęcie „ekologii integralnej” nie jest
nowe. Ma ono wiele znaczeń i ukierunkowań w zależności od środowisk, które się nim posługują. Jeśli zastanawiamy
się nad jego rozumieniem z kościelnego
punktu widzenia, to warto się w tej materii odnieść do encykliki papieża Franciszka
Laudato si'. Czwarty jej rozdział poświęcony został „ekologii integralnej”. Franciszek
rozszerza dotychczasowe nauczanie społeczne Kościoła, którego podstawowym
przedmiotem była troska o poszanowanie godności i praw człowieka oraz sprawiedliwości społecznej, o apel na rzecz
szacunku dla całego dzieła stworzenia.
„Ekologia integralna” Franciszka wyrasta
z chrześcijańskiej antropologii, której podstawowym przesłaniem jest troska o godność osoby ludzkiej i poszanowanie jej na
każdym etapie życia.

W pojęciu „ekologii integralnej” widzi on
moralne zobowiązanie każdego człowieka do poczucia odpowiedzialności za
ochronę całego dzieła stworzenia. Nakaz
ten Franciszek rozumie jako cnotę samą w sobie, a także jako potrzebę budowania nowej, globalnej solidarności
w celu urzeczywistnienia dobra wspólnego. Integralność ekologiczna i sprawiedliwość społeczna są – jego zdaniem
– ze sobą ściśle powiązane, gdyż ludzie
i przyroda są częścią współzależnych systemów życia. Franciszek przekonuje, że obecnie „nie ma dwóch odrębnych kryzysów –
środowiskowego i społecznego, ale istnieje
jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny” (LS, nr 139). By go rozwiązać, konieczne
jest„zintegrowane podejście do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się o naturę”
(LS, nr 139). Stąd apel Franciszka o większą
solidarność społeczną i o opcję preferencyjną na rzecz ubogich. Uznaje ją za podstawowy wymóg etyczny dla skutecznej realizacji dobra wspólnego (zob. LS, nr 158).
Receptę na przezwyciężenie kryzysu ekologicznego w wymiarze środowiskowym
i społecznym Franciszek widzi w konieczności radykalnej zmiany stylu życia na znacznie prostszy, uboższy, zgodny z Ewangelią
i poszanowaniem harmonii Bożego planu
stworzenia.

»

W związku z kryzysem ekologicznym
powstają kolejne raporty o granicach
wzrostu. Ruchy ekologiczne domagają
się innej niż obecnie definicji sukcesu
człowieka na Ziemi. Czy w tych
zjawiskach można dostrzec idee
rozwoju gospodarczego, które mogłyby
korespondować z ewangelizacją?
Jak jest to zbieżne z nauką Kościoła?
Owszem, raporty związane z kryzysem ekologicznym pełnią ważną rolę

Zdjęcie: Archiwum prywatne
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Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser

w procesach decyzyjnych dotyczących
działań politycznych, gospodarczych
i ekonomicznych. Integralną i bardzo ważną częścią procesów społecznych są ruchy
ekologiczne, które apelują, ostrzegają, inspirują do podejmowania stosownych inicjatyw ekologicznych. Jeśli zjawiska te mają rzetelną naukową i etyczną podbudowę,
jeśli nie są zideologizowane, to bez wątpienia mogą stać się częścią ewangelizacyjnej misji Kościoła, której podstawowym
założeniem jest zbawcza troska o człowieka oparta na szacunku do całego dzieła stworzenia. Również Ewangelia może
i powinna stać się dla wielu środowisk źródłem pogłębionej inspiracji do podejmowanych przez nie działań ekologicznych.

»

Jan Paweł II uchwycił istotę
problemu stwierdzając, że poprawny
stosunek człowieka do przyrody
będzie możliwy wtedy, gdy chronione
będzie równolegle duchowe i moralne
środowisko człowieka, które warunkuje
jego rozwój indywidualny i społeczny.
Jak Ksiądz Profesor widzi postawę
„chrześcijańskiego ekologa” w naszym
świecie?
Antropologiczno-społeczne nauczanie św.
Jana Pawła II stanowi niezwykle cenny element jego szerokiej spuścizny. Potrzebę
ochrony ludzkiej duchowości Jan Paweł II
postrzega jako podstawę dobra moralnego człowieka w ogóle. Jest ona bowiem konieczna dla wzrostu i dojrzewania

osobowego, a przez to dla rozwoju kultury zarówno materialnej, jak i duchowej.
W tym sensie potrzeba duchowości należy do potrzeb istotnych człowieka. Ona
w dużej mierze decyduje o pełni rozwoju osobowego i wraz z innymi potrzebami pierwotnymi spełnia nieodzowną rolę
służebną w utrzymywaniu właściwych relacji międzyosobowych, a więc i społecznych, oraz relacji ze światem stworzonym.
Tylko wówczas, gdy zapewni się człowiekowi właściwe warunki dla jego integralnego rozwoju, będzie w stanie zrozumieć
i duchowo w pełni afirmować wartość
powierzonego mu świata stworzonego.
„Chrześcijański ekolog” to człowiek świadomy zadanej mu przez Boga zbawczej
odpowiedzialności za siebie i za innych,
promujący budowanie postaw wrażliwości i szacunku do każdego życia i całego
stworzenia; otwarty na potrzeby słabych
i społecznie wykluczonych; z należnym
szacunkiem odnoszący się do otaczającego świata i szczerze zabiegający o jego
zrównoważony rozwój w trosce o przyszłe
pokolenia.

»

Ojciec Święty Franciszek jest
autorem pierwszej w dziejach Kościoła
„ekologicznej encykliki” Laudato si’.
W szczególny sposób wskazał na troskę
o Ziemię, jako nasz wspólny dom.
Inspiruje do większego zaangażowania
w ochronę środowiska naturalnego.
Czy idee papieża znalazły swoje
odzwierciedlenie w działalności

Kościołów narodowych? Jaki powinny,
według Księdza Profesora, mieć wpływ
na działalność nie tylko przemysłu,
ale też zwykłego konsumenta energii?
Encyklika papieża Franciszka Laudato
si' spotkała się z wręcz niebywałym oddźwiękiem nie tylko w Kościele rzymskokatolickim, ale także w środowiskach ekumenicznych, społecznych i ekologicznych.
Papież z ogromną odwagą porusza w niej
szereg palących problemów społecznych.
Zwraca uwagę na potrzebę promowania
„zrównoważonego rozwoju” opartego na
społecznej sprawiedliwości (zob. LS, nr
13; 18; 52; 102; 141; 159; 167; 192; 193).
Przypomina o tym, że zadaniem człowieka nie jest dzika i egoistyczna eksploatacja darów natury, ale odpowiedzialność
za nie. Postulat zrównoważonego rozwoju
oznacza dla Franciszka m.in. prymat dobra
człowieka i ludzkich społeczności nad interesami podmiotów gospodarczych, nastawionych na maksymalizację zysków.
W świecie pełnym napięć papież zaprasza
wszystkich do podjęcia globalnego dialogu na temat budowania lepszej przyszłości dla naszego wspólnego domu, o który
wszyscy, bez wyjątku, powinni się troszczyć. Nawiązując do myśli św. Jana Pawła
II, wzywa do „nawrócenia ekologicznego”
(LS, nr 5), które plasuje w kontekście „integralnego osobistego nawrócenia” (LS,
nr 218) i „nawrócenia wspólnotowego”
(LS, nr 219). Zdaniem Franciszka, istotą integralnego „ekologicznego nawrócenia”
luty 2020 ENERGIA elektryczna l
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jest przeobrażanie ludzkiego myślenia
i ludzkich postaw mających wyprowadzać
człowieka z egoistycznego, niszczycielskiego marazmu i otwierać do budowania postaw „serdecznej troski” o siebie nawzajem i o nasz wspólny dom (zob. LS, nr
220). „Pociąga to za sobą również miłującą
świadomość, że nie jesteśmy odłączeni od
innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata wspaniałą powszechną
komunię. (…) Ponadto nawrócenie ekologiczne, rozwijając szczególne zdolności,
jakimi Bóg obdarzył każdą osobę wierzącą,
prowadzi ją do rozwijania swojej kreatywności i entuzjazmu, by rozwiązać dramaty
świata, ofiarowując siebie Bogu jako «ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną» (Rz 12,
1). Nie pojmuje on swojej wyższości jako
powodu do osobistej chwały lub nieodpowiedzialnego panowania, ale jako odrębną zdolność, która z kolei nakłada na niego
poważną odpowiedzialność wypływającą
z wiary (LS, nr 220).
Zaproszenie skierowane przez Franciszka
do pilnego dialogu dotyczącego problemów społeczno-ekologicznych rodzi
bardzo konkretne owoce. Pod wpływem
inspiracji Franciszka odbyło się wiele znaczących konferencji naukowych. W diecezjach zainspirowano inicjatywy edukacyjne, społeczne i gospodarcze, mające
ścisły związek z przesłaniem Franciszkowej
encykliki. Warto odnotować cenną inicjatywę Biskupa Opolskiego, który powołał do życia Instytut Świętego Jana Pawła
II Propter Mundi Creationem z szerokimi
prerogatywami ekologicznymi. Pod wpływem dobrych praktyk wielu konsumentów energii elektrycznej zdecydowało się
na inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne. Wzrasta ekologiczna świadomość
i społeczna odpowiedzialność ekologiczna. Jestem o tym głęboko przekonany, że
to tylko początek długiej i dynamicznej
drogi ku nowym inicjatywom na rzecz zachowania dzieła stworzenia.

»

W ostatnim czasie dużo mówi się
o źródłach energii nie zagrażających
środowisku, o domach, które bilansują
się energetycznie, o sposobach, w jaki
mogliby organizować się wytwórcy
i konsumenci energii elektrycznej.
Doświadczenia takich rozwiązań
jak w Kamieniu Śląskim pokazują,
że fotowoltaika mogłaby stanowić
doskonałą ekologiczną alternatywę
dla klasycznych źródeł energii. Czy
sądzi Ksiądz, że farmy fotowoltaiczne
na terenie domów zakonnych i parafii
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mogą na stałe zagościć w naszym
krajobrazie?
Jestem o tym głęboko przekonany i do
tego zachęcam, aby wykorzystać każdy
możliwy skrawek dla budowania instalacji opartych na OZE. Inicjatywy takie uczą
ekologicznej wrażliwości i odpowiedzialności. Jeśli ich źródłem są środowiska kościelne, mają szczególnie silne społeczne
przełożenie. Przekonują, inspirują, dodają
odwagi, że warto…
Odniosę się do bliskiego mi przykładu
z Kamienia Śląskiego. Kiedy w 2008 roku
objąłem funkcję dyrektora tamtejszych instytucji, wspólnie z ówczesnym przewodniczącym Rady Nadzorczej ks. prałatem
dr. Albertem Glaeserem podjęliśmy decyzję o przebudowie kotłowni olejowych
w obydwu ośrodkach na nowoczesne
i ekologiczne zarazem, oparte na zintegrowanych ze sobą systemach pomp ciepła i układów solarnych. Systemy, które
wówczas zastosowaliśmy, były najnowocześniejsze w Polsce. A potem doszła budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków
o zamkniętym obiegu, gdzie tzw. ścieki oczyszczone i zbadane pod względem
fizykochemicznym wykorzystywane są
do nawadniania terenów zielonych, dzięki zastosowaniu podziemnych systemów
rozsączania.
W sferze marzeń pozostawał wówczas zamiar własnego wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby obiektów. Jak widać,
marzenia się spełniają, zwłaszcza te, w które głęboko wierzymy, że mogą przybrać
realne kształty. Najpierw naukowa podbudowa, ta o charakterze teologicznym
i społecznym. Potem techniczne przemyślenia i liczne dyskusje, żeby wypracować spójną koncepcję dla projektu o ekologicznej, ale i społecznej przydatności.
Potem próby przekonywania, że to dobry
i innowacyjny projekt. Aż wreszcie można
go było zrealizować.
Zasługa w tym wielka Ministerstwa
Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu, byłej pani wicewojewody opolskiej Violetty Porowskiej i ludzi, którzy nam
zaufali. Powstała więc instalacja z pierwszym w Polsce jonowo-litowym magazynem energii, który pozwala realistycznie
myśleć o energetycznej samowystarczalności obiektów. Udało się stworzyć swego rodzaju „laboratorium nowoczesnych
technologii energetycznych” przydatne
zarówno dla energetyków, jak i aktywizujące różne środowiska do podejmowania

rozwiązań energetycznych opartych na
OZE. Zastosowany magazyn energii technicznie przygotowany jest do stabilizowania sieci. Może więc służyć nie tylko inwestorowi, ale także lokalnym strukturom
energetycznym. Zbudowana instalacja
stała się także szansą dla rozwoju e-mobilności. Ośrodki wyposażone zostały we
własny dwustanowiskowy punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Także Gmina
Gogolin zainwestowała w budowę stacji
szybkiego ładowania pojazdów o mocy
100 kWh, wykorzystującej „zieloną energię” produkowaną przez naszą instalację. Kolejnym krokiem było wyposażenie
ośrodków w trzy wolnobieżne samochody elektryczne oraz elektryczne rowery dla
użytku turystów i kuracjuszy. Na tym nie
chcemy jednak naszego projektu zakończyć. Zamierzamy wzbogacić go o wątki edukacyjne przeznaczone dla różnych
grup społecznych, poczynając od dzieci,
przez młodzież szkolną, studentów i innych zainteresowanych. Chodzi o to, aby
edukować społeczeństwo i zachęcać do
stosowania rozwiązań ekologicznych na
różnych poziomach życia.

»

Zapewne zetknął się już Ksiądz
z działalnością stowarzyszeń takich
jak Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej,
działających na rzecz energetyki
polskiej. Jak Ksiądz Profesor, jako
osoba duchowna, ale też naukowiec,
postrzega ich działalność, choćby przez
pryzmat misji, jaką sobie postawiły?
Działalność wymienionej przez Pana instytucji i stowarzyszeń o podobnym profilu, angażujących się na rzecz wdrażania
nowych rozwiązań w energetyce oraz
na rzecz poprawy efektywności działania
sieci energetycznej, jakości usług i obsługi klientów traktuję z największym szacunkiem. Pełnią one nie tylko istotną rolę
we wspieraniu badań naukowych związanych z innowacyjnymi technologiami
w energetyce, ale budują istotną przestrzeń dla zrównoważonego rozwoju
opartego na rzetelnej wiedzy naukowej
i na jakże ważnym kryterium etycznym. To
właściwy kierunek promujący takie formy
rozwoju technologicznego, które nie zagrażają ani człowiekowi, ani środowisku.
Należy go więc ze wszech miar wspierać.

»

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Wojciech Tabiś
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Z DZIAŁALNOŚCI PTPIREE

Zrzeszeni w PTPiREE Operatorzy przygotowują się do budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych

Specyfikacja techniczna
ogólnodostępnych stacji ładowania
budowanych przez OSD

Od początku listopada 2019 roku operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych zrzeszeni w PTPiREE rozpoczęli
konsultacje społeczne projektu „Specyfikacji technicznej ogólnodostępnych stacji ładowania prądu przemiennego samochodów
elektrycznych budowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych”.
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, w przypadku gdy z
raportu, o którym mowa w art. 61 ustawy, będzie wynikało, że nie
zostanie wybudowana liczba stacji ładowana określona w ustawie,
brakujące stacje ładowania wybudują OSD. W związku z tym OSD
zrzeszeni w PTPiREE, przygotowując się do budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, opracowali projekt wspomnianej specyfikacji. Po zakończeniu konsultacji przygotowano ostateczną wersję Specyfikacji, z którą można zapoznać
się na stronie www.ptpiree.pl.

Zespół PTPiREE ds. Ruchu

22 stycznia w siedzibie PSE SA w Konstancinie-Jeziornej odbyło się
kolejne spotkanie Zespołu PTPiREE ds. Ruchu. Dokonano podsumowania pracy KSE za 2019 rok, omówiono bieżące prace związane z: opracowaniem Instrukcji współpracy służb dyspozytorskich OSD z RCN/ODM, wymianą danych pomiędzy OSDp a PSE
w aspekcie kodeksów sieciowych oraz działaniami prowadzonymi
w ramach Zespołu PTPiREE ds. Kodeksów Sieciowych w obszarze
zarządzania siecią.
Przedyskutowano również projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2019 roku w aspekcie służb ruchu oraz bieżące tematy związane z SCO, w tym status organizacji warsztatów informacyjnych.
Omówiono także działania w zakresie dostosowania IRiESP oraz
IRiESD do wymagań kodeksów sieciowych, a także status opracowania dokumentu „Plan testów”. Kolejne zebranie zespołu zaplanowano na 25 marca.

Przyłączanie do sieci

5 i 6 lutego w Słoku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu
PTPiREE ds. Kodeksów Sieciowych w obszarze przyłączania do
sieci. Dokonano aktualizacji i połączenia wybranych komisji roboczych działających w ramach zespołu oraz omówiono status ich
prac, propozycje rozwiązań dotyczących zmian w opracowanych
procedurach, wyniki spotkania z Polskim Centrum Akredytacji
w zakresie wykorzystania certyfikatów, praktyczne aspekty stosowania procedur przez operatorów oraz status zebrania danych
na potrzeby raportu do ACER stosowania kodeksów przyłączeniowych. Przedmiotem dyskusji było również omówienie potrzeb
aktualizacji (zmian) wymogów ogólnego stosowania, konieczności wypracowania zapisów do umowy w sprawie stosowania kodeksów przez podmioty istniejące, statusu opracowania wniosku
o określenie warunków przyłączenia OSDn, decyzji zarządu PTPiREE
w zakresie ścieżki dostosowania IRiESD do wymagań kodeksów oraz
wstępnie omówiono zasadność opracowania programów certyfikacji dla NC DC i ujęcia w procedurze NC DC deklaracji zgodności.

Problemy strategiczne dla NCBR

W związku z pracami prowadzonymi przez Radę Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju nad przygotowaniem projektu nowego programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii”, Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do PTPiREE
z wnioskiem o przesłanie propozycji problemów strategicznych,
które w opinii podsektora powinny być rozwinięte w projekcie nowego programu. Prace nad materiałami prowadził Zespół PTPiREE
ds. Innowacji. Mając na uwadze zapewnienie jak najniższych kosztów społecznej transformacji w związku z polityką klimatyczno-energetyczną państwa i Unii Europejskiej, a jednocześnie zrealizowanie celów klimatycznych stojących przed Polską, pod koniec
stycznia PTPiREE przekazało do MAP propozycje problemów, które zdaniem podsektora powinny zostać ujęte w dalszych pracach
nad programem strategicznym przygotowywanym przez NCBR.
Problemy zgłoszone przez PTPiREE odnosiły się do aktualnych wyzwań stojących przed polską energetyką dystrybucyjną, związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mikroinstalacji, elektromobilności i sieci inteligentnych.
n
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Cenne wsparcie
inwestycji
Operatorzy systemów dystrybucyjnych zabiegają o środki z Unii Europejskiej
na inwestycje. Spółki sektora spodziewają się, że w tym roku podpiszą
kolejne umowy na dofinansowanie swoich projektów unijnymi pieniędzmi.
I chociaż uzyskiwane kwoty mogą się wydawać relatywnie niewielkie przy
skali przedsięwzięć branży, to ceni ona sobie ten rodzaj wsparcia.

IRENEUSZ CHOJNACKI

Unia Europejska realizuje politykę spójności, która ex definitione polega na wzmocnieniu gospodarczej i społecznej wspólnoty poprzez niwelowanie dysproporcji
w poziomach rozwoju różnych regionów,
w skrajnych przypadkach – zmniejszenie
ich zacofania. Polska jest beneficjentem
funduszy unijnych, a jak wynika z prowadzonych badań, wpływ polityki spójności
na rozwój naszego kraju jest jednoznacznie pozytywny.
– Fundusze europejskie oddziaływały
w istotnym stopniu na wzrost gospodarczy,
aktywność inwestycyjną i rynek pracy w
Polsce, a także na wewnętrzną i zewnętrzną równowagę gospodarki. Środki unijne
wspomagały własne inwestycje i potencjały,
na których opiera się polska gospodarka –
oceniono w wydanym przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej opracowaniu „Wpływ polityki spójności na rozwój
społeczno-gospodarczy Polski i regionów
w latach 2004-2018”.
Opracowanie to pochodzi z ubiegłego
roku. Zawiera wyniki oparte na badaniach
przeprowadzonych
przez konsorcjum
IMAPP, IMAPP Consulting oraz Instytut
Badań Strukturalnych przy wykorzystaniu
modelu EUImpactMOD. Poza ogólną oceną wpływu polityki spójności zawiera też
wiele szczegółowych ocen.
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Warto przytoczyć, że według tego badania m.in. dystans pomiędzy Polską a UE28 mierzony PKB na mieszkańca (w PPS)
zmalał w latach 2004-2018 o 20,9 p.p., co
w ponad 15 proc. było wynikiem realizacji
polityki spójności, a około 8,1 proc. średniorocznego wzrostu PKB naszego kraju
w latach 2004-2018 było rezultatem realizacji przedsięwzięć współfinansowanych
z funduszy unijnych.
Ze środków unijnych w ramach tzw.
perspektywy finansowej 2014-2020 korzysta także sektor dystrybucji energii
elektrycznej. Przedsiębiorstwa branży wykorzystują możliwości uzyskania dofinansowania prowadzonych przedsięwzięć
środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) oraz
Regionalnych Programów Operacyjnych
poszczególnych województw.
PGE Dystrybucja w perspektywie finansowej 2014-2020, według danych na
koniec 2019 roku, podpisała 13 umów
o dofinansowanie z programów: POIŚ,
POIR, POWER oraz RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Łączna wartość projektów, liczona tylko dla PGE Dystrybucja
(bez budżetu konsorcjantów, w przypadku

projektów B+R z POIR) wynosi 159 mln zł,
z czego dotacja to prawie 94,5 mln zł.
– Większość dotacji, prawie 67 mln zł,
pochodzi z działania 1.1.2 POIŚ, które dotyczy wspierania projektów związanych
z budową oraz przebudową sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE. Prawie 18 mln zł dotacji
pochodzi z działania 7.1. POIŚ, które wspiera rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
– informuje Adam Rafalski, rzecznik PGE
Dystrybucja.
W ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego PGE Dystrybucja
uzyskała dofinansowanie w wysokości
ponad 1,6 mln zł z działania 4.1., które dotyczy budowy i modernizacji dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w celu
przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii z OZE. Projekty badawczo-rozwojowe są realizowane przez spółkę
w ramach działań 4.1.2 oraz 1.2 POIR,
a łączna kwota dotacji to prawie 8 mln zł.
Energa-Operator, również według stanu na koniec 2019 roku, realizuje 11 projektów z udziałem unijnych pieniędzy. Ich
wartość to 274,8 mln zł, a dofinansowanie
wynosi 218,1 ml zł.
W przypadku Energi-Operator fundusze UE pochodzą z POIiŚ oraz Regionalnych

RYNEK I REGULACJE
Programów Operacyjnych Województw
Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego. W przypadku POIiŚ projekty
dotyczą przede wszystkim zwiększenia
bezpieczeństwa elektroenergetycznego
i zapewnienia stabilnych dostaw energii,
budowy oraz przebudowy sieci umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.
– Najważniejszym realizowanym z wykorzystaniem środków unijnych projektem
jest jednak smart grid, dzięki któremu Energa-Operator będzie pierwszym OSD w Polsce dysponującym kompleksowym, opartym
na rozwiązaniach z zakresu inteligentnych
sieci, systemem zarządzania infrastrukturą
SN – informuje Krzysztof Kopeć, dyrektor
Biura Prasowego Grupy Energa.
Wartość projektu smart grid to ponad
240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85 proc., czyli
ponad 166 mln zł. Jednym z elementów
projektu jest budowa magazynu energii, którego zadaniem będzie stabilizacja
pracy systemu dystrybucyjnego w rejonie farmy fotowolticznej o mocy 4 MW
w Czernikowie.
W ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych Energa-Operator realizuje budowy i modernizacje linii SN i NN
w celu zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE, w tym mikroźródeł.
– W stosunku do lat wcześniejszych
w perspektywie finansowej 2014-2020
znacznie wzrosły możliwości pozyskiwania
dotacji przez OSD. Enea Operator korzysta
z dostępnych programów wsparcia i z dużym zaangażowaniem pozyskuje dotacje
unijne. Możemy się pochwalić realizacją
29 umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych o łącznej wartości nakładów prawie 600 mln zł i udzielonych dotacji w wysokości 330 mln zł. Umowy obejmują budowę
i przebudowę stacji elektroenergetycznych
oraz setek kilometrów linii energetycznych –
mówi Mateusz Gościniak z Biura Public Relations i Komunikacji Enea Operator.
Spółka pozyskuje dofinansowania zarówno w ramach programów regionalnych, jak i programu krajowego – Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Są
to inwestycje realizowane na wszystkich
poziomach napięcia, obejmują projekty
przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego (o wartości blisko 230 mln zł), rozwoju potencjału sieci
pod kątem przyłączania nowych OZE (niemal 200 mln zł), a także rozwoju sieci inteligentnych (około 170 mln zł).

Sektor dystrybucji
energii elektrycznej
efektywnie korzysta
ze środków unijnych
w ramach tzw. perspektywy
finansowej 2014-2020.
Przedsiębiorstwa branży
wykorzystują możliwości
uzyskania
dofinansowania
prowadzonych
przedsięwzięć
środkami unijnymi
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ), Programu
Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (POIR), Programu
Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój (POWER)
oraz Regionalnych
Programów Operacyjnych
poszczególnych
województw.
Tauron Dystrybucja tylko w ramach
POIiŚ 2014-2020, poddziałanie 1.4.1.
Wsparcie budowy inteligentnych sieci
elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym, według
danych zamieszczonych na stronie internetowej spółki w momencie oddawania materiału do druku, zawarł 12 umów
o dofinansowanie. Wartość objętych nimi
inwestycji wynosi łącznie blisko 177 mln zł,
a dofinansowanie to ponad 85,7 mln zł.
Największy wartościowo projekt Taurona Dystrybucja, jaki uzyskał dofinansowanie z POIiŚ w ramach wspomnianych
umów, dotyczy modernizacji rozdzielnic
SN w rozdzielnicach sieciowych SN w celu realizacji koncepcji inteligentnych sieci.
Projekt warty nieco ponad 45 mln zł zyskał

ponad 18 mln zł dofinasowania, a obejmuje pięć zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji rozdzielni sieciowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
we Wrocławiu, Mokrzeszowie, Mieroszowie, Wałbrzychu i Świdnicy.
Spółki dystrybucyjne spodziewają się,
że w tym roku podpiszą kolejne umowy na dofinansowanie swoich projektów
środkami unijnymi.
PGE Dystrybucja w 2020 roku spodziewa się podpisania minimum trzech umów
o dofinansowanie w ramach POIŚ dla projektów, które już zidentyfikowano oraz dla
nowych, w zależności od wyników Aktualizacji Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej (tzw. Project Pipeline). Ponadto firma planuje składać kolejne
wnioski o dofinansowanie w POIR oraz RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
– Staramy się cały czas aktywnie korzystać z możliwości uzyskania wsparcia. Pod
koniec 2019 roku złożyliśmy sześć kolejnych
wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na łączną
kwotę nakładów około 180 mln zł, także na
początku 2020 roku złożyliśmy jedną aplikację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (nakłady na poziomie 11 mln zł). Jeżeli
pojawią się takie możliwości, to nie wykluczamy składania kolejnych wniosków aplikacyjnych w 2020 roku – powiedział Mateusz
Gościniak.
Energa-Operator w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w grudniu 2019 roku złożyła
trzy nowe propozycje projektów i wskazuje, że na bieżąco monitoruje także inne
potencjalne źródła finansowania.
Sektor dystrybucji energii elektrycznej
co roku inwestuje miliardy złotych. Na przykład w 2019 roku sam Tauron Dystrybucja
zrealizował nakłady inwestycyjne na poziomie około 1,8 mld zł, a plan inwestycyjny na
rok 2020 zakłada wykonanie wyższego poziomu inwestycji o łącznej wartości ponad
1,9 mld zł. W tym kontekście uzyskiwane
dofinansowanie unijne może się wydawać
relatywnie niewielkie, ale faktycznie spółki
dystrybucyjne cenią sobie wysoko możliwości uzyskiwania dofinansowania realizowanych przedsięwzięć środkami unijnymi.
– Perspektywa uzyskania wsparcia ze
środków unijnych w znaczący sposób wspiera możliwości PGE Dystrybucja w zakresie
rozbudowy oraz modernizacji sieci elektroenergetycznej, a także rozwoju sektora innowacji. Dlatego spółka w tym obszarze widzi
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Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i budowa sieci inteligentnej to tylko niektóre z korzyści osiąganych przez OSD dzięki funduszom unijnym

duży potencjał oraz wiąże spore nadzieje
z przyszłą perspektywą finansową – wskazuje Adam Rafalski.
– Trendy rozwoju energetyki stawiają poważne wyzwania przed polską energetyką,
w tym OSD, zarówno pod względem organizacyjnym i technicznym, ale także z punktu
widzenia pozyskania środków na finansowanie inwestycji w celu zapewnienia nowoczesnej i zgodnej z aktualnymi standardami
infrastruktury. Dlatego środki zewnętrzne
w formie dotacji są istotnym elementem finansowania inwestycji rozwojowych – informuje Mateusz Gościniak.
Stopniowo coraz istotniejsza stawać się
będzie kwestia możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji dystrybucyjnych
środkami unijnymi w latach 2021-2027.
PGE Dystrybucja uważa, że w przyszłej
perspektywie finansowej, na lata 2021-2027,
w przypadku OSD powinny zostać podtrzymane obecne uwarunkowania dotyczące możliwości dofinansowania inwestycji
związanych z budową oraz modernizacją
linii nn, SN oraz WN w kierunku smart grid.
– Wynika to z faktu, że rozwój infrastruktury energetycznej wpływa nie tylko
na możliwości przyłączania dodatkowych
źródeł energii z OZE, ale stymuluje rozwój
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gospodarczy całych regionów. Ponadto nieocenionym wsparciem dla PGE Dystrybucja
byłaby możliwość uzyskania dotacji dla inwestycji w kablowanie sieci napowietrznych
– dodaje Adam Rafalski.
Enea Operator zwraca uwagę, że
w dobie m.in. transformacji w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej, rozwoju generacji rozproszonej, zmiany struktury sieci
z napowietrznej na kablową i aktywizacji
odbiorców, skupienie uwagi oraz nakładów finansowych powinno przesuwać się
w coraz większym stopniu ku wzmocnieniu sieci dystrybucyjnej. Z kolei według
Energi-Operator najistotniejsze będą inwestycje związane z budowaniem potencjału przyłączeniowego dla OZE.
Projekt założeń do umowy partnerstwa Polska – UE na lata 2021-2027 z lipca 2019 roku, w wersji skierowanej do
konsultacji społecznych, zawierał wiele
informacji wskazujących na potrzebę dalszego wspierania inwestycji energetycznych środkami unijnymi, w tym w zakresie
modernizacji infrastruktury energetycznej
(inteligentne systemy energetyczne, infrastruktura magazynowania energii) oraz rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych. Niemniej nie wiadomo jeszcze,

w jakim stopniu oczekiwania sektora dystrybucji znajdą odzwierciedlenie w unijnej
polityce spójności na lata 2021-2027.
– W toczących się negocjacjach Polska
proponuje, żeby finansowy wymiar polityki spójności uwzględniał dystans, jaki dzieli nas od krajów i regionów rozwiniętych w
Unii Europejskiej. Nasz kraj uczynił ogromny
wysiłek redukcji emisji i transformacji gospodarki. Droga do Europejskiego Zielonego Ładu oznacza dalsze wzmożenie nakładów na
transformację i znalezienie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne –
wskazało Biuro Komunikacji Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej, 31 stycznia
2020 roku. – Podobne wyzwania dotyczące
realizacji wielu niezbędnych do dogonienia
europejskiej czołówki inwestycji stoją przed
innymi państwami, przyjaciółmi polityki spójności. Dlatego chcemy, żeby fundusze europejskie nadal umożliwiały inwestycje w polską energetykę. Dokładne informacje o liczbie,
kwotach i instytucjach zarządzających programami operacyjnymi będą możliwe do podania po zakończeniu negocjacji wieloletnich
ram finansowych – dodało.

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”
oraz portalu wnp.pl
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Kwota przeznaczona
na sfinansowanie zamówienia
a wartość szacunkowa
– podobieństwa i różnice
W zamówieniach publicznych funkcjonuje wiele różnych wartości
teoretycznie ze sobą powiązanych, jednakże określających odmienne
sytuacje. Wartość kwotowa wyrażona w określonej sumie pieniężnej
może mieć różny cel w ramach całego procesu udzielenia i realizacji
zamówienia publicznego.
TOMASZ GLINKOWSKI
radca prawny, Enea Operator Sp. z o.o.

Tak więc można wyróżnić: a) wartość szacunkową zamówienia, b) kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,
c) wartość oferty, d) końcową wartość
umowy, e) wartość uwidocznioną na fakturze po realizacji zamówienia.
Proces udzielenia zamówienia, poza
samym pomysłem – określeniem przedmiotu zamówienia, ewentualnie jego
opisem, rozpoczyna się od oszacowania
wartości. Szacowanie wartości zamówienia to kwota będąca niejako obrazem
pozyskanym z rynku, który to wskaże,
jaką potencjalny wykonawca chciałby
uzyskać płatność za zrealizowanie zamierzenia zamawiającego. Wartość ta determinuje dalsze czynności zamawiającego
w postępowaniu, w szczególności wskazuje, czy należy stosować ustawę Prawo
zamówień publicznych – PZP (jeśli wartość ta jest wyższa niż 30 tys. euro) oraz
dalej, czy procedura ta powinna być realizowana w tzw. systemie krajowym czy
unijnym. Dodatkowo m.in. od tej wartości następuje obiektywna ocena realizacji zasady proporcjonalności określonej
w art. 7 ust. 1 PZP.
Natomiast kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to wartość środków, które zamawiający ma możliwość
wydania w celu realizacji zamówienia i jest

to zgodne z jego przeświadczeniem o cenie danego zamówienia.

Rozwiązania ustawowe
Szacowanie wartości zamówienia następuje na podstawie art. 32 i następne
PZP. Oznacza to, że powinności tam określone muszą zostać przez zamawiającego
wypełnione, tak aby sprostać zasadom
określonym we wskazanych przepisach.
Po pierwsze, zamawiający ma obowiązek
oszacowania wartości zamówienia, a po
drugie, musi to zrobić z należytą starannością. Ustawodawca nie wskazał żadnych
technicznych sposobów ustalenia wartości zamówienia, dlatego też to zamawiający sam podejmuje decyzję w tym zakresie. Musi jednakże pamiętać, że czynności
przez niego dokonane, które zmierzają
do należytego oszacowania wartości zamówienia, będą opiniowane w ramach
obiektywnej oceny przez ewentualnego
kontrolującego.
Tutaj zaznaczyć trzeba, że należyta staranność odnosi się do kroków, które czynił
zamawiający, a nie rezultatu, jaki uzyskuje.
Tym samym ocena kontrolującego będzie
dotyczyła ściśle czynności dokonanych
przez zamawiającego, a nie samej wartości, którą ustalił zamawiający. Problemem,
jaki był niejednokrotnie przedmiotem

wielu opinii, a także orzeczeń czy rozstrzygnięć pokontrolnych jest wskazanie, że
szacowanie musi dotyczyć całego, jednego zamówienia. W tym miejscu konieczne
jest ustalenie, czym dokładnie jest jedno
zamówienie, którego wartość szacunkowa musi być ustalona łącznie jako jedna
całość.
Otóż jedno zamówienie determinują
trzy tzw. tożsamości zamówienia, tj,:
1. tożsamość przedmiotu – zamówienie
w podobnym celu za pomocą tych
samych cech technicznych;
2. tożsamość czasu – przeświadczenie
zamawiającego o ilości przedmiotu
zamówienia w znanej jemu perspektywie czasowej;
3. tożsamość wykonawcy – możliwość
wykonania całości zamówienia przez
jednego wykonawcę w dowolnym
czasie.
Jeśli wszystkie trzy tożsamości są spełnione łącznie, wówczas zamawiający ma
do czynienia z jednym zamówieniem, którego wartość szacunkowa jest wartością
łączną.
Tak oszacowane zamówienie determinuje określone czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a także ma wpływ na kwotę przeznaczoną
na sfinansowanie zamówienia.
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Jednakże należy mieć na uwadze, że
wartości te nie muszą być tożsame.
Tak np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 września
2012 roku (V SA/Wa/1249/12) orzekł:
,,Obowiązek stosowania p.z.p. uzależniony jest od przekroczenia przez wartość
zamówienia wskazanej w art. 4 pkt 8 p.z.p.
kwoty 14 000 euro (obecnie 30 tys. – przyp.
T.G.). W większości przypadków w chwili
wszczęcia postępowania zamawiający nie
jest w stanie ustalić rzeczywistej wartości
zamówienia, dlatego też opiera on swoje
działania o jego prognozowaną, tj. o szacunkową wartość. Wynika to wprost z art. 32
ust. 1 p.z.p. Z treści przytoczonego przepisu
wynika kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, mowa w nim jest o całkowitym szacunkowym wynagrodzeniu wykonawcy,
co oznacza, że wartość, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (vide: art. 86 ust. 3 p.z.p.), a także
rzeczywista wartość zamówienia (tj. kwota
wskazana w umowie) może różnić się od
wartości szacunkowej określonej na podstawie art. 32 ust. 1 p.z.p.’’
Ustawa Prawo zamówień publicznych
dosyć skąpo stanowi o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, właściwie tylko dwa przepisy traktują o tym
zagadnieniu. Art. 86 wskazuje, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający komunikuje wartość, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, oraz wskazuje, że
należy tę informację upublicznić na stronie internetowej (odpowiednio art. 86
ust. 3 oraz art. 86 ust. 5 pkt 1). Natomiast
art. 93 ust. 1 pkt 4 nakazuje zamawiającemu unieważnić postępowanie, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Konieczność
unieważnienia postępowania z powodu
braku środków może być jednak przez
zamawiającego anulowana, jeśli tylko jest
on w stanie podwyższyć ową kwotę. Skoro
wobec tego PZP nie wskazuje, czym jest
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, a właściwie nie określa żadnych
zasad związanych z jej ustaleniem, to powstaje pytanie: czy zamawiający ustala ją
dowolnie?
Czy zamawiający może zapewnić
w swoim budżecie kwotę całkiem „oderwaną” od ustalonej wcześniej wartości
szacunkowej zamówienia? Należy pamiętać, że żaden przepis nie nakazuje zamawiającemu przeznaczać na sfinansowanie
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Zakomunikowanie
przez zamawiającego
bezpośrednio przed
otwarciem ofert kwoty,
którą zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie
zamówienia,
wskazuje publiczności,
że zamawiający jest
zobowiązany do zawarcia
umowy, o ile złożono ważną,
niepodlegającą odrzuceniu
ofertę, a mieści się ona
wartością w kwocie, którą
właśnie zakomunikował
zamawiający.
A contrario należy wskazać,
że zamawiający ma
możliwość unieważnienia
postępowania, jeśli kwota
oferty najlepszej będzie
wyższa niż wartość,
którą wskazał zamawiający
publicznie.
zamówienia dokładnie takiej samej wartości, jaka wynika z oszacowania.
W tym miejscu należy się zastanowić,
jaki w ogóle był cel ustawodawcy, aby skąpo bo skąpo, ale jednak uregulować wskazane zagadnienie w treści ustawy PZP.
Otóż w pierwszym rzędzie należy wskazać, że zakomunikowanie przez zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem
ofert kwoty, którą zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, wskazuje
publiczności, że zamawiający jest zobowiązany do zawarcia umowy, o ile złożono
ważną, niepodlegającą odrzuceniu ofertę,
a mieści się ona wartością w kwocie, którą właśnie zakomunikował zamawiający.
A contrario należy wskazać, że zamawiający ma możliwość unieważnienia postępowania, jeśli kwota oferty najlepszej
będzie wyższa niż wartość, którą wskazał

zamawiający publicznie. Ale czy, skoro
kwota ta wcale nie musi być równa wartości szacunkowej, zamawiający niejako
może kwotą tą manipulować, tak aby zawsze mieć możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
4 PZP? Co jeśli zamawiający wskaże np., że
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia złotówkę? Oczywiście należy sobie zdawać sprawę, że przykład ten
jest oderwany od rzeczywistości i mocno
przerysowany, jednakże chodzi tu o wskazanie sytuacji, w której zamawiający wskaże kwotę przeznaczoną na sfinansowanie
zamówienia znacznie niższą niż wartość
szacunkowa. Czy tak można? De facto zamawiający sam tworzy sytuację, w ramach
której może unieważnić postępowanie.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że
zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 PZP:
,,Do czynności podejmowanych przez
zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 roku poz.
1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.’’
W treści art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego ustawodawca wskazał, że:
,,Czynność prawna sprzeczna z ustawą
albo mająca na celu obejście ustawy jest
nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na
miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy
ustawy.’’
Tym samym należy uznać, że wytworzenie przez zamawiającego szczególnej sytuacji, która pozwoli mu skorzystać
z przepisu umożliwiającego unieważnienie
postępowania jest działaniem mającym
na celu obejście przepisów ustawy.

Podsumowanie
Ustalając kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie
musi odwzorować wartości szacunkowej
zamówienia, nie może jednak tak obniżyć kwoty przeznaczonej w stosunku do
wartości szacunkowej zamówienia, że zaistnieje sytuacja, iż wiadomym będzie, że
w tej kwocie nie ma szans na uzyskanie
oferty. Takie działanie zamawiającego może zostać uznane za nieważne w przypadku unieważnienia postępowania. W konkluzji należy przyjąć, że ustalając kwotę
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zawsze musi kierować
się możliwością uzyskania oferty mieszczącej się w tej kwocie. 
n
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Deklarowana wielkość mocy
bezpiecznej a obowiązki OSD
Przyjęcie przez operatorów systemów dystrybucyjnych przy opracowywaniu
planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
deklarowanej przez odbiorców mocy bezpiecznej na poziomie zbliżonym
do mocy umownej może mieć negatywne skutki nie tylko dla Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego (KSE), ale także dla OSD w świetle ich
obowiązków w zakresie utrzymania sieci w należytym stanie oraz jej
bezpieczeństwa. Obowiązujące przepisy nie dają jednak operatorom
prawa do weryfikacji poziomu mocy zadeklarowanej przez odbiorcę i jej
zakwestionowania.
PRZEMYSŁAW KAŁEK, KRYSTIAN ANDRZEJEWSKI
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Sp.k.

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sierpniu 2015 roku wielu odbiorców nie zdołało dostosować się do ustalonych przez właściwych
OSD ograniczeń w zakresie wynikającym z przyjętych planów
ograniczeń. Skutkiem tego było nałożenie przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki licznych kar pieniężnych na podstawie art. 56
ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 t.j. ze zm., dalej: Pe).
Praktyka rynkowa pokazuje, że przy opracowywaniu przez
OSD planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii odbiorcy coraz częściej starają się zawyżać minimalny poziom mocy
obowiązujący przy wprowadzeniu 20. stopnia zasilania (tzw. moc
bezpieczna), deklarując tę wartość na poziomie zbliżonym do
mocy umownej, a więc obowiązującym przy wprowadzeniu 11.
stopnia zasilania. Najczęściej odbiorcy tłumaczą to tym, że ustalenie poziomu mocy bezpiecznej na poziomie mocy umownej
gwarantuje pracę urządzeń, które nie są uruchamiane w normalnym trybie (np. instalacje przeciwpożarowe), w związku z czym,
powołując się na par. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów
z 23 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 roku, nr
133, poz. 924 ze zm., dalej: rozporządzenie ws. ograniczeń) twierdzą, że obniżenie mocy poniżej tego poziomu spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenie lub zniszczenie
obiektów technologicznych. Z punktu widzenia odbiorców takie
działanie wydaje się uzasadnione. Gwarantuje im bowiem dalszą
możliwość pracy urządzeń w przypadku wprowadzenia ograniczeń i zabezpiecza ich przed nałożeniem przez Prezesa URE kary

za niedostosowanie się do potencjalnie wprowadzanych przez
OSD ograniczeń. Natomiast z perspektywy OSD, jak i pośrednio
innych odbiorców, taka praktyka może mieć negatywne skutki.
Wprowadzenie ograniczeń w poborze energii elektrycznej ma
za zadanie ochronę sieci elektroenergetycznej i bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych. Ustalenie
mocy bezpiecznej na poziomie mocy umownej w sposób oczywisty godzi bezpośrednio w cel wprowadzania ograniczeń i zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu KSE.
Przyjęcie w planie ograniczeń wielkości mocy bezpiecznej na
poziomie mocy umownej może mieć negatywne skutki także dla
samego OSD w świetle jego obowiązków w zakresie utrzymania
sieci w należytym stanie oraz bezpieczeństwa sieci. OSD to podmiot odpowiedzialny za szczególny element KSE, jakim jest sieć
dystrybucyjna. Jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii, zgodnie z art. 4 ust. 1 Pe, OSD jest obowiązany utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w tę energię w sposób ciągły i niezawodny, przy
zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. Wynikający z tego przepisu obowiązek o charakterze publicznoprawnym
określa minimalny poziom należytej staranności oczekiwanej od
podmiotu profesjonalnie zajmującego się działalnością w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Na każdym OSD spoczywa
więc obowiązek utrzymania sieci w należytym stanie oraz konieczność przewidywania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych,
mogących zagrażać sieci, oraz podejmowania właściwych działań
z odpowiednim wyprzedzeniem. Szczegółowy wykaz obowiązków OSD w zakresie bezpieczeństwa sieci określono w art. 9c
ust. 3 Pe. Wśród wymienionych w tym przepisie obowiązków
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Wprowadzenie ograniczeń w poborze energii elektrycznej ma za zadanie ochronę sieci elektroenergetycznej i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych

do najważniejszych w kontekście bezpieczeństwa sieci można
zaliczyć:
Ҍ prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności
dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania, oraz
we współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w obszarze koordynowanej sieci 110 kV;
Ҍ eksploatację, konserwację i remont sieci dystrybucyjnej
w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego;
Ҍ zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie zarządzania przepływami energii elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV;
Ҍ utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz współpracę
z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego
lub systemu połączonego elektroenergetycznego w utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej sieci 110 kV.
Wskazane w art. 9c ust. 3 Pe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego i nie reguluje całości obowiązków OSD, do których
odwołują się również inne przepisy prawa. Można zaliczyć do
nich m.in. obowiązek opracowywania przez OSD planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, mający
swoją podstawę w art. 11 Pe i podlegający konkretyzacji w par. 8
rozporządzenia ws. ograniczeń. Jest on ponadto skorelowany ze
wskazanymi powyżej obowiązkami w zakresie utrzymania sieci
w należytym stanie oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej. Akceptowanie deklarowanej przez odbiorców
mocy bezpiecznej może rodzić ryzyko niemożliwości zachowania
przez OSD wymaganej niezawodności systemu oraz niedotrzymanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej, za której ruch jest odpowiedzialny. Przy sporządzaniu planu
ograniczeń OSD, jako podmiot zajmujący się profesjonalnie dystrybucją energii elektrycznej, obowiązany jest do zachowania najwyższej staranności, jaka powinna cechować operatora systemu. Sporządzony plan ograniczeń powinien w sposób rzetelny i zgodnie
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z istniejącym stanem rzeczy odzwierciedlać zarówno rzeczywiste
potrzeby odbiorców, jak i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci. Brak zachowania przez OSD należytej staranności w tym względzie może powodować ryzyko naruszenia warunków koncesji, a nawet wszczęcia przez Prezesa URE, na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 10 lub pkt 12 Pe, postępowania w przedmiocie
wymierzenia kary pieniężnej z powodu niedbalstwa przy wykonywaniu obowiązków operatora.
Obowiązujące rozporządzenie ws. ograniczeń krytykowane
jest za swoją nieprecyzyjność i problemy przy dostosowaniu się
do jego wymagań. Nie przewiduje ono żadnego mechanizmu,
który umożliwiłby OSD weryfikację i w razie potrzeby podważanie
mocy bezpiecznej zadeklarowanej przez odbiorców. W orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla się, że
to odbiorca, jako podmiot profesjonalnie działający na rynku, obowiązany jest do ustalenia poziomu mocy, który będzie dla niego
bezpieczny. Odbiorcy często pobierają moc na poziomie niższym
niż moc umowna, zatem w wielu przypadkach deklarowana przez
nich wysokość mocy bezpiecznej wydaje się nie mieć żadnego
uzasadnienia w rzeczywistości. Wielkość mocy bezpiecznej determinowana jest przez par. 3 ust. 4 rozporządzenia, tj. nie może powodować w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Deklarowany przez odbiorcę poziom tej mocy nie powinien być jednak
przyjmowany przez OSD automatycznie, a ustalany z uwzględnieniem potrzeb odbiorcy i możliwości wprowadzenia ograniczeń,
specyfiki prowadzonej przez odbiorcę działalności gospodarczej
lub stosowanego przez niego rodzaju produkcji, wykorzystywanych urządzeń, ale także podyktowany potrzebą zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw energii i pracy sieci elektroenergetycznej
(zob. wyrok SOKiK z 16 maja 2019 roku, sygn. XVII AmE 178/17).
Dlatego też na gruncie aktualnych przepisów uzasadnione jest
działanie OSD, polegające na wymaganiu od odbiorców wykazania, że zadeklarowana przez nich moc jest mocą bezpieczną,
stanowiącą niezbędne minimum. Takie podejście jest jak na razie
wszystkim, co może zrobić OSD działający z należytą starannością
przy wykonywaniu swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 
n
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Działania PTPiREE w obszarze regulacji
prawnych w styczniu 2020 roku
L.p.

Obszar działań

1.

Kodeks dobrych praktyk w procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury
telekomunikacyjnej z wykorzystaniem podbudowy słupowej przedsiębiorstw
elektroenergetycznych

• Pismo MAP ws. KDP: telekomy a wykorzystanie infrastruktury elektroenergetycznej –
3.01.2020 r.
• Projekt MC KDP: telekomy a wykorzystanie infrastruktury elektroenergetycznej
• Uwagi PTPiREE do KDP – 10.01.2020 r.

2.

Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Propozycja PTPiREE zmian w nowelizacji Pe – 13.01.2020 r.
• Nowelizacja Pe – przyjęta przez KRMC
• Uzasadnienie do projektu nowelizacji Pe

3.

Prace nad implementacją dyrektywy ws. wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

4.

Nowelizacja Prawa budowlanego i Prawa energetycznego

Kodeks dobrych praktyk w procesach realizacji
i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej
z wykorzystaniem podbudowy słupowej
przedsiębiorstw elektroenergetycznych
Na początku stycznia Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do PTPiREE prośbę o wyrażenie opinii w sprawie zapisów
zaproponowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji (z inicjatywą
wspólnego podpisania przez oba resorty) dokumentu ,,Kodeks
dobrych praktyk w procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem podbudowy słupowej przedsiębiorstw elektroenergetycznych’’. Stanowisko PTPiREE
– zarówno z ogólnym, krytycznym odniesieniem do projektu, jak
i zawierające szczegółowe uwagi do poszczególnych zapisów –
przekazano MAP we wskazanym terminie.

Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi
dotyczącymi AMI
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na posiedzeniu
29 stycznia przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, rekomendując go do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Poza nowymi regulacjami w obszarze systemu pomiarowego w projekcie znalazły się
także uregulowania w zakresie programów zgodności, magazynowania energii, zasad naboru na stanowisko Prezesa URE i szereg
innych, istotnych dla działalności OSD.
Na dotychczasowym etapie procesu legislacyjnego PTPiREE aktywnie uczestniczyło w pracach nad regulacją. W styczniu – w nawiązaniu do kolejnych publikowanych wersji projektu – skierowano do
Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa MAP propozycje
zmian i uzupełnień, szczególnie w zakresie regulacji dotyczących

Wykaz materiałów źródłowych

• Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – wersja
przyjęta przez Sejm (druk nr 55)

OIP/AMI czy unbundlingu. Równolegle we współpracy z MAP
kontynuowano prace nad aktami wykonawczymi do Pe po nowelizacji (CSIRE, system pomiarowy oraz HAN).

Prace nad implementacją dyrektywy
ws. wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej
W styczniu kontynuowano prace wdrażające 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, która ma
zostać zaimplementowana do końca 2020 roku. Wypracowywane
są rozwiązania dla implementacji technicznej procedury zmiany
sprzedawcy, spraw taryfowych, elektromobliności, usług elastyczności i magazynów energii.

Nowelizacja Prawa budowlanego
wraz z Prawem energetycznym
23 stycznia Sejm uchwalił przygotowany przez Ministra Inwestycji
i Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw. Regulacja uwzględnia zgłaszane
na wcześniejszych etapach prac legislacyjnych postulaty PTPiREE,
głównie w zakresie zmian w ustawie Pe. Przyjęte regulacje
uwzględniają modyfikacje zapisów pierwotnie projektowanych:
zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się
przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej do wydania warunków przyłączenia w terminach odpowiednio: 21, 30, 60, 120
i 150 dni – w poszczególnych grupach przyłączeniowych. Ustawę
skierowano do rozpatrzenia w Senacie.

Biuro PTPiREE, Poznań, 3 lutego 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.
Zmiany dotyczące przyłączenia
do sieci energetycznej
Sejm uchwalił ustawę z dnia 23 stycznia
2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,
która zmienia również przepisy ustawy
Prawo energetyczne, określające terminy
wydawania warunków przyłączenia do
sieci. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:
 21 dni od dnia złożenia wniosku przez
wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI
grupy przyłączeniowej przyłączanego
do sieci o napięciu nie wyższym niż
1 kV;
 30 dni od dnia złożenia wniosku przez
wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy przyłączeniowej przyłączanego do
sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 60 dni od dnia złożenia wniosku przez
wnioskodawcę zaliczonego do III lub
VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV –
niewyposażonego w źródło;
 
120 dni od dnia złożenia wniosku
przez wnioskodawcę zaliczonego do
III lub VI grupy przyłączeniowej – dla
obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1kV wyposażonego w źródło;
 
150 dni od dnia złożenia wniosku
przez wnioskodawcę zaliczonego do
I lub II grupy przyłączeniowej.
W przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż
1 kV termin do wydania warunków przyłączenia liczony będzie od dnia wniesienia zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej. Do terminów na wydanie warunków
przyłączenia do sieci nie będą wliczane
terminy na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz
okresy opóźnień spowodowanych z winy
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Pojawia się prawo
przedsiębiorstwa do
przedłużenia terminów
wydania warunków
przyłączenia. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach
przedsiębiorstwo
energetyczne będzie mogło
je przedłużyć o maksymalnie
połowę terminu,
w jakim obowiązane jest
wydać warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej
dla poszczególnych grup
przyłączeniowych.
podmiotu wnoszącego o przyłączenie.
Pojawia się prawo przedsiębiorstwa do
przedłużenia terminów wydania warunków przyłączenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo
energetyczne będzie mogło je przedłużyć o maksymalnie połowę terminu,
w jakim obowiązane jest wydać warunki
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
dla poszczególnych grup przyłączeniowych. Nieodzowne będzie wcześniejsze
zawiadomienie podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci o planowanym
przedłużeniu, z podaniem uzasadnienia
jego przyczyn. Ostatnią zmianą dotyczącą
procesu przyłączeniowego jest obniżenie
kary pieniężnej za niewydanie warunków
przyłączenia w terminie z 3 tys. do 1,5 tys. zł.
Ustawa zmieniająca wejdzie w życie po
upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw.

Zmiany dotyczące
Prawa budowlanego
Wspomniana już ustawa z dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw
zmodyfikowała istotnie przepisy regulujące proces budowlany. Potrzebę wprowadzenia poprawek w tej ustawie uzasadniono koniecznością uproszczenia
i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Wprowadzono w art. 34 podział
projektu budowlanego na projekt: zagospodarowania działki lub terenu, architektoniczno-budowlany oraz techniczny.
Rozróżnienie części projektu budowlanego, które podlegają weryfikacji przez organ administracji publicznej, od elementów, za których prawidłowe sporządzenie
odpowiadać będą wyłącznie projektanci,
ma spowodować, że wydawanie decyzji
pozwolenia na budowę czy też przyjęcie
zgłoszenia wraz z projektem będzie przebiegało sprawniej i szybciej.
Ustawa wprowadza ułatwienia dotyczące m.in.:
 
montażu instalacji fotowoltaicznych
– nie będzie potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenie
wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW,
z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej
elektrycznej większej niż 6,5 kW konieczne będzie uzgodnienie z rzeczoznawcą
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia
organów Państwowej Straży Pożarnej;
 
przebudowy instalacji odnawialnych
źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż
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Ustawa wprowadza ułatwienia dotyczące m.in. montażu instalacji fotowoltaicznych

1 MW wykorzystujących hydroenergię
do wytwarzania energii elektrycznej,
która będzie mogła być realizowana
na podstawie zgłoszenia.
Zmieniono definicję obszaru oddziaływania obiektu, oznaczającą „teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane
z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.” Wykreślono z niej
wyrażenie „w zagospodarowaniu”, uzasadniając tę zmianę niekorzystnymi dla
inwestorów konsekwencjami na gruncie
dotychczasowej definicji, która była rozumiana zbyt szeroko i uwzględniała, jako
czynnik oddziaływania związany z zagospodarowaniem obiektu, np.: hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne albo zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby,
bądź też pozbawienie lub ograniczenie
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej czy
środków łączności.
Kompleksowo zmodyfikowano procedurę postępowania w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
z naruszeniem ustawy oraz procedurę zakończenia budowy.
Nowelizacja stabilizuje również sytuację już zrealizowanych inwestycji

budowlanych. Zgodnie z dodanym art.
37b, nie stwierdza się nieważności decyzji
o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia
jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło
pięć lat. Tak samo jest z pozwoleniem na
użytkowanie. Według nowego art. 59h,
nie stwierdza się nieważności decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia, w którym decyzja o
pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna. Ustawa zmieniająca wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany dotyczące zakresu i formy
projektu budowlanego
oraz wymagań technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
Minister Rozwoju przedstawił projekt
zmian do rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Proponowana modyfikacja dotoczyć ma zakresu projektu architektoniczno-budowlanego obiektu budowlanego, w ramach którego ma być
obowiązkowo – a nie, jak dotychczas o ile
są dostępne techniczne, środowiskowe
i ekonomiczne możliwości – wykonywana analiza technicznych, środowiskowych
i ekonomicznych możliwości realizacji

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,
do których zalicza się zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji. Dodatkowo, w części rysunkowej
projektu, odnoszącej się do zasadniczych
elementów wyposażenia technicznego,
ogólnobudowlanego,
umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, powinny znaleźć się również instalacje i urządzenia na potrzeby ładowania pojazdów
elektrycznych.
Podobne korekty znalazły się w projekcie zmieniającym rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Przepis regulujący wymagania wobec instalacji i urządzeń elektrycznych (par. 180) ma zostać uzupełniony
o obowiązek zapewnienia przez instalację
elektryczną budynku dostarczania energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych stosownie do potrzeb
użytkowych infrastruktury na potrzeby
ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. 
n
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Monitoring natężenia
pól elektromagnetycznych
(PEM) w Polsce
Fale elektromagnetyczne pochłania materia na różne sposoby.
Skutki zdrowotne związane z oddziaływaniem fal elektromagnetycznych bada się intensywnie od wielu dekad. Prowadzone są
doświadczenia na zwierzętach, ale także gromadzone i analizowane dane dotyczące populacji ludzkich. Badania na ludziach
należą do szczególnie trudnych, zwłaszcza w przypadku PEM.
Przeprowadza się je najczęściej [3]:
 metodą ankietową,
 metodą obrazowania (kamera termowizyjna),
 z wykorzystaniem możliwości laboratoryjnych.
Promieniowanie niejonizujące wywołuje głównie tzw. efekt
termiczny, czyli po prostu nagrzewanie ciała, w największym
stopniu skóry i warstw powierzchniowych. Organizm ludzki kontroluje temperaturę ciała i reaguje na jej lokalne podniesienie,
np. zwiększając przepływ krwi, co powoduje szybsze usuwanie
ciepła z nagrzanej tkanki.
Pomimo wielkiej liczby wysokiej jakości badań nie udało się
dowieść wzrostu ryzyka zachorowalności na choroby nowotworowe, zwłaszcza mózgu, głowy i okolic szyi, wskutek zwiększonego narażenia na oddziaływanie pola elektromagnetycznego.
Nadwrażliwość elektromagnetyczna może być zjawiskiem psychologicznym. Potwierdzają to badania pokazujące, że natężenie symptomów ma związek raczej z subiektywnie postrzeganą
intensywnością pola elektromagnetycznego, a nie jego rzeczywistym natężeniem. Istnieją duże rozbieżności w środowisku naukowym co do wpływu PEM na organizm człowieka. Dostępne
wyniki badań są w wielu przypadkach sprzeczne. Nie można jednoznacznie potwierdzić negatywnego wpływu ekspozycji na tego rodzaju promieniowanie na ludzki organizm. Niekiedy nawet
w publikacjach naukowych dokonywana jest nieobiektywna interpretacja wyników lub publikowane są rezultaty eksperymentów wykonanych z zastosowaniem niewłaściwej metodologii.
Bazując na tendencyjnie wybranych pracach można dowodzić
negatywnych skutków działania fal radiowych na organizm człowieka, co w połączeniu z niskim stanem wiedzy ogółu społeczeństwa na temat tego typu oddziaływań może prowadzić do
poważnych, negatywnych skutków społecznych [1].

Mierzyć czy liczyć?
Anteny stosowane w systemach telefonii komórkowej cechują się precyzyjnie ukształtowaną charakterystyką, wyznaczającą
główne oraz poboczne kierunki, w których emitowane jest pole
elektromagnetyczne. Zasadnicza część energii pola elektromagnetycznego jest emitowana w przestrzeń przed anteną oraz po
jej bokach. Natomiast emisja energii w dół bezpośrednio pod
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antenę jest minimalna. Rozporządzenie Ministra Środowiska
z 30 października 2003 roku nakłada na operatorów prowadzących instalację obowiązek weryfikacji, czy w miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego nie są przekroczone. Weryfikacja polega na
wykonywaniu szerokopasmowych pomiarów natężenia pola
elektromagnetycznego. Przekroczenie poziomów dopuszczalnych jest zabronione. W razie ich stwierdzenia operator jest
zobowiązany do odpowiedniego ograniczenia emisji ze stacji bazowej. W najnowszych pomiarach prowadzonych przez
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, a także w badaniach
wykonywanych w trakcie corocznych kampanii pomiarowych
realizowanych przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut
Badawczy (IŁ-PIB), z wyjątkiem jednego przypadku, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej w miejscach dostępnych dla ludności, także w punktach pomiarowych zlokalizowanych w niewielkiej odległości od anten. Alternatywną metodą
w stosunku do przeprowadzenia pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku może być wykonywanie symulacji
jego rozkładów. Chociaż modelowanie matematyczne zawsze
ma charakter pomocniczy, to pozwala na eliminację konieczności wykonywania pomiarów w sytuacji, gdy symulacje wskazują
na istnienie wystarczających zapasów w stosunku do obowiązujących wartości dopuszczalnych. Takie rozwiązania są już dziś
praktykowane na świecie, np. w Szwajcarii czy we Francji, gdzie
nie jest wymagane przeprowadzanie pomiarów pola elektromagnetycznego w sytuacji, kiedy analiza symulacyjna wykaże, że
próg zdefiniowany przez administrację nie jest przekroczony.
Ostatecznym kryterium oceny bezpieczeństwa i przekroczenia
lub braku przekroczenia dopuszczalnych wartości pola elektromagnetycznego są jednak wyniki akredytowanych pomiarów
wykonywanych w sytuacji niepewności lub specyficznych oczekiwań społecznych [1].

SI2PEM – System Informacyjny o Instalacjach
Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne
IŁ-PIB wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji realizuje projekt,
którego zakończenie przewidziane jest na sierpień 2020 roku,
o akronimie SI2PEM. Przedsięwzięcie ma na celu budowę i udostępnienie systemu informacyjnego o instalacjach radiowych
wytwarzających pole elektromagnetyczne. Będzie on umożliwiał m.in. precyzyjną estymację ciągłych rozkładów PEM, opierając się na pomiarach i analizach symulacyjnych wypadkowych
wartości PEM na bazie opracowanych modeli matematycznych
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Zasadnicza część energii pola elektromagnetycznego jest emitowana w przestrzeń przed anteną oraz po jej bokach

i inżynierskich, i obejmował zasięgiem obszar całego kraju.
System informatyczny SI2PEM ma gromadzić dostępne wyniki
pomiarów PEM w środowisku wraz z informacjami na temat lokalizacji, parametrów oraz układów antenowych urządzeń nadawczych działających na częstotliwościach radiowych w cywilnych
pasmach licencjonowanych (w tym stacji bazowych telefonii
komórkowej). SI2PEM, na podstawie zgromadzonych informacji
dotyczących systemów nadawczych oraz pomiarów PEM wykonanych w środowisku, będzie dokonywał symulacji rozkładów
wartości natężenia pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych. Dzięki temu możliwe stanie się oszacowanie
natężenia PEM w dowolnym miejscu w Polsce z dokładnością
do metrów. System ten będzie też umożliwiał symulowanie dodania do istniejącej sieci nowych nadajników o określonych parametrach oraz obliczenie ich wpływu na wypadkowe natężenie
PEM w środowisku. Zgromadzone dane zostaną udostępniane
w różnych formach, zakresie i stopniu szczegółowości, stosownie do grupy odbiorców, a także na rozmaite sposoby, w tym
prezentowane na mapach cyfrowych.
Oferowana w ramach projektu e-Usługa A2B skierowana jest
do szerokiego grona interesariuszy, w tym do przedsiębiorców
telekomunikacyjnych prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne,
a związana jest z planowaniem i projektowaniem nowych sieci
radiokomunikacyjnych, w tym w kontekście uruchomienia sieci
5G. Z informacji przetwarzanych w ramach e-Usługi będą korzystać także obywatele, administracja, naukowcy – wszyscy zainteresowani wynikami pomiarów PEM w wybranych miejscach
kraju oraz możliwością analiz wpływu rozbudowy sieci radiokomunikacyjnych na poziom natężenia PEM w środowisku.

Infrastruktura sprzętowa systemu, składająca się z trzech zasadniczych komponentów: platformy wirtualizacyjnej (działającej na zasadzie chmury prywatnej i służącej do zapewnienia
funkcjonowania zasadniczej części systemu), istniejącej Platformy Informatycznej systemu Badań i diagnozowania właściwości Usług Komunikacji elektronicznej (PIBUK) oraz platformy
obliczeń symulacyjnych (opartej na stacjach roboczych wyposażonych w karty GPU do obliczeń numerycznych dużej skali),
zlokalizowana będzie w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym [2].
Publiczny dostęp do informacji ma być gwarantem pewności, że przepisy i określone w nich normy ograniczające emisję
pól elektromagnetycznych będą bezwzględnie przestrzegane,
a ochrona ludności przed ewentualnym nadmiernym oddziaływaniem tych pól skuteczna, zwłaszcza w nadchodzącej erze
technologii 5G.

Na podstawie [1] [2] [3] opracował
Mirosław Derengowski

Bibliografia
[1] P ole elektromagnetyczne a człowiek, Grzegorz Tatoń, Eugeniusz Rokita, Rafał Pawlak, Barbara
Regulska i inni, Ministerstwo Cyfryzacji, Collegium Medicum UJ, Instytut Łączności-PIB, Warszawa
2019.
[2] System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne, Projekt
SI2PEM, informacja o pracach naukowych Instytutu Łączności-PIB, Warszawa, marzec 2019.
[3] Aspekty medyczne w kontekście PEM, Karolina Sieroń, prezentacja na IV konferencji „Pole
elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe
i zagraniczne”, zorganizowanej przez Instytut Łączności-PIB w Warszawie 3-4 grudnia 2019.
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Zdjęcie: Materiały prasowe Ford

Ford Mustang Mach-E

Mustang Mach-E pod względem stylistyki pełnymi garściami czerpie z pierwowzoru

Zgodnie z zapowiedziami, Ford zaprezentował nowego Mustanga. Na masce elektrycznego SUV-a Mustang Mach-E znajduje się charakterystyczne logo. Nie mamy
jednak do czynienia z bezpośrednim następcą popularnego „pony car”. Bardziej
klasyczna wersja zostaje w ofercie i wciąż
jest dostępna w wydaniu GT, które zapewnia mocarny silnik V8 5.0.
Mustang Mach-E pod względem stylistyki pełnymi garściami czerpie z pierwowzoru. Długa maska, agresywnie ukształtowane reflektory i charakterystyczne
lampy tylne, złożone z trzech świecących
pasków. Pełno w nim ,,genów’’ najpopularniejszego coupe.
Mustang Mach-E wyposażony jest
w powiększony akumulator, który zapewnia największy zasięg, nawet do 600 km.
Taki model w konfiguracji z napędem 4x4
osiąga moc 337 KM i moment obrotowy
565 Nm. Ford zaoferuje również wersję
specjalną o podwyższonych osiągach.
Najmocniejszy Mustang Mach-E GT ma
być zdolny do uzyskania przyspieszenia
0-100 km/h w czasie poniżej 5 sekund,
przy mocy szacowanej na 465 KM i momencie obrotowym 830 Nm.
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Mustang Mach-E
wyposażony jest
w powiększony akumulator,
który zapewnia największy
zasięg, nawet do 600 km.
Taki model w konfiguracji
z napędem 4x4 osiąga
moc 337 KM i moment
obrotowy 565 Nm. Ford
zaoferuje również wersję
specjalną o podwyższonych
osiągach. Najmocniejszy
Mustang Mach-E GT
ma być zdolny do uzyskania
przyspieszenia 0-100 km/h
w czasie poniżej 5 sekund,
przy mocy szacowanej
na 465 KM i momencie
obrotowym 830 Nm.

Nowy, w pełni elektryczny Ford trafi do sprzedaży w drugiej połowie 2020
roku. Mach-E będzie dostępny w wersji ze standardowym (75,7 kWh) i rozszerzonym pakietem akumulatorów
(98,8 kWh). Napęd przenoszony jest wyłącznie na tylną oś lub na wszystkie cztery
koła.
Dzięki szczytowej mocy ładowania
150 kW Mustang Mach-E z rozszerzonym
zasięgiem i napędem tylnych kół może
wydłużyć jazdę o 93 km w ciągu 10 minut,
korzystając ze stacji szybkiego ładowania
prądem stałym. Szacuje się, że Mustang
Mach-E ze standardowym zasięgiem będzie potrzebował 38 minut na doładowanie akumulatora od 10 proc. do 80 proc.
pojemności przy korzystaniu ze stacji
szybkiego ładowania prądem stałym.
Bazowy wariant wyceniono na
43 895 dolarów (około 170 tys. zł). Za wersję
z pojemniejszymi akumulatorami i większą mocą trzeba będzie zapłacić 60 500
dolarów (blisko 235 tys. zł). Podane ceny
dotyczącą rynku amerykańskiego, w Europie raczej będzie drożej.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

TETRA w Enerdze-Operator
Jak czytamy w komunikacie prasowym
Grupy Energa, system komunikacji działający niezawodnie podczas sytuacji kryzysowych jest niezbędnym narzędziem pracy
w branży energetycznej. Energa-Operator,
jako pierwszy dystrybutor energii w Polsce,
dysponuje nadajnikami, które mogą pracować blisko 40 godzin w przypadku utraty
zasilania. Obecnie pokrywają one swoim
zasięgiem niemal cały obszar, na którym
działa spółka, czyli około 75 tys. km2.
Awarie wywołane warunkami atmosferycznymi, jakie wystąpiły ostatnio, m.in.
orkanem Sabina, w którego zasięgu znalazł
się nasz kraj, były dla systemu TETRA kolejnym pomyślnie zdanym egzaminem. Administratorzy odnotowali zwiększony ruch
w sieci TETRA, zarówno w zakresie komunikacji głosowej pomiędzy użytkownikami radiotelefonów, połączeń dyspozytorskich, jak i transmisji danych na potrzeby
sterowania rozłącznikami sieci średnich
napięć. Pomimo trudnych warunków pogodowych wszystkie stacje bazowe TETRA
pracowały niezawodnie. Ponad 70 proc.
rozmów ruchowych z dyspozytorami prowadzono za pośrednictwem radiotelefonów TETRA. System pokazał swoją niezawodność przy koordynacji pracy brygad
pogotowia energetycznego.
TETRA jest sprawdzonym systemem
komunikacji wykorzystywanym od lat
przez służby krajów Europy Zachodniej.
Energa-Operator zbudowała własną infrastrukturę sieci TETRA; większość z nadajników znajduje się na terenie Głównych
Punktów Zasilania. Prowadzone przez
Energę-Operator działania w sytuacjach
awarii masowych wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dowiodły wysokiej przydatności sieci TETRA.
Jej wdrożenie miało wpływ na poprawę
niezawodności dostaw energii elektrycznej mierzonej wskaźnikami SAIDI/SAIFI.
Obecnie stanowi ona podstawę komunikacji w Enerdze-Operator.
TETRA, poza komunikacją głosową
w cyfrowym standardzie radiowym w trybie grupowym i indywidualnym, zapewnia
również możliwość lokalizacji, transmisji
krótkich wiadomości tekstowych, rejestracji

rozmów, a także przesyłania wiadomości
statusowych i alarmowych.
Energa-Operator wykorzystuje system
TETRA również do sterowania infrastrukturą energetyczną. W ramach projektu smart
grid docelowo zainstalowanych zostanie
ponad dwa tysiące modemów TETRA, które
pomogą stworzyć pierwszy kompleksowy
system zarządzania siecią średnich napięć
w Polsce. Łącznie w sieci TETRA pracuje
obecnie około pięciu tysięcy modemów.
System TETRA spełnia warunki łączności krytycznej, do których zaliczają się
m.in. podtrzymanie zasilania przez 36 godzin oraz szyfrowanie połączeń. Jest to
kluczowe z punktu widzenia rangi zadań
przed nim stawianych. Jednym z nich jest
koordynacja działań zmierzających do
wznowienia pracy systemu energetycznego po ewentualnym blackoucie.
Energa-Operator jest teraz jedynym
operatorem systemu dystrybucyjnego
w naszym kraju, który ma wdrożoną nowoczesną, cyfrową sieć trankingową na całym
terenie swojego działania.
Udostępnianiem niezawodnej łączności TETRA na bazie sieci Energa-Operator
zajmuje się spółka Grupy Energa – Enspirion. Z doświadczeń Enspiriona w zakresie
świadczenia usługi łączności krytycznej
dla różnych klientów z szeroko rozumianej energetyki wynika, że sieć TETRA idealnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych,
jak również w codziennych działaniach
operacyjnych.

Holandia udoskonala TETRĘ
Holenderskie służby pomyślnie przeszły
w styczniu na nowy system C2000. Proces
migracji przeprowadziły: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, ministerstwo obrony oraz resort sprawiedliwości
i bezpieczeństwa.
Podczas zmiany systemu narzędzia
łączności przez kilka godzin nie miały zasięgu, w tym czasie służby ratownicze korzystały z alternatywnych środków łączności.
Przez cały czas dostępny był dotychczasowy numer alarmowy. Zasięg przywrócono
natychmiast po zakończeniu migracji.
Modernizacji dokonano, żeby utrzymać efektywną łączność między służbami

Zdjęcie: Adobe Stock, fotofabrika

Łączność krytyczna

ŁĄCZNOŚĆ

System TETRA idealnie sprawdza się
w sytuacjach awaryjnych

ratunkowymi. Nowa sieć, podobnie jak poprzednia, opiera się na międzynarodowym
standardzie TETRA; służby nadal mogą korzystać z dotychczasowych telefonów komórkowych i krótkofalówek.

Wymagania dla energetyki
14 stycznia w Warszawie na konferencji prasowej opublikowano raport „Wymagania
w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej”
stworzony na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Instytutu Telekomunikacji
Politechniki Warszawskiej. Dokument jest
odpowiedzią na ekspertyzę Instytutu
Łączności przygotowaną na zlecenie
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej, w którym rekomendowano budowę sieci TETRA jako podstawowej sieci radiowej łączności dyspozytorskiej. Kolejnym etapem miała być
szerokopasmowa sieć radiokomunikacji ruchomej LTE jako uzupełnienie sieci TETRA
w obszarach wymagających szybkiej transmisji danych.
Raport – opracowany pod kierownictwem dr. inż. Sławomira Kuklińskiego
z Instytutu Telekomunikacji Politechniki
Warszawskiej – dzieli się na dwie części.
W pierwszej opisano sytuację prawną, charakterystykę i wyzwania sektora energii
elektrycznej w Polsce i w Unii Europejskiej.
W drugiej przedstawiono dostępne usługi
teleinformatyczne i odniesiono je do potrzeb branży energetycznej. Omówiono
takie rozwiązania jak: TETRA, NB-IoT, LTE-M,
LoRa, SigFox. 
n
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Energetyczne miejsca

Elektrownia
we wnętrzu góry
Góra Żar, obok Międzybrodzia Bialskiego i Międzybrodzia Żywieckiego
w Beskidzie Małym, to miejsce pełne energii. Można tam skorzystać
z kolejki, która kiedyś woziła turystów na Gubałówkę, uprawiać turystykę
górską, szybownictwo, polatać na paralotni, spróbować sił
w ekstremalnych zjazdach rowerowych czy w parku linowym. Zimą
na Żarze najpopularniejsze jest narciarstwo. A wszystko tuż obok, a nawet
nad elektrownią szczytowo-pompową, która znajduje się we wnętrzu góry.

Druga w kraju
Zakład na górze Żar jest drugą co do
wielkości elektrownią wodną w kraju. To
elektrownia szczytowo-pompowa, w której zbiornikiem dolnym jest Jezioro Międzybrodzkie z zaporą na Sole w Międzybrodziu Bialskim, zaś górny zbiornik zbudowano na szczycie. Ma kształt elipsy
o długości osi 250 m i 650 m. Jego objętość wynosi 2,3 mln m3, a powierzchnia
14 ha. Wały sięgają 50-60 m i mają do 5 m
szerokości.
Infrastrukturę wytwórczą umiejscowiono we wnętrzu góry. O takiej lokalizacji zdecydowała optymalna topografia
– duży spad (440 m), mała odległość pomiędzy zbiornikami, a także bliskość aglomeracji górnośląskiej. Podczas budowy
zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych. Energetycy z Beskidów szczycą się praktycznie bezusterkową
pracą swojego zakładu przez 40 lat. Do historii przeszła tylko jedna większa awaria.
Elektrownię uruchomiono w 1979 roku i posiada ona teraz 540 MW mocy zainstalowanej. Należy do spółki PGE Energia
Odnawialna.
Na Żarze turbiny mogą pracować
z mocą 500 MW przez cztery godziny dziennie, co zapewnia zasilanie dla
26
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Energetyka na polskich
ziemiach 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,
świadcząc o długiej tradycji
polskiej energetyki.

kilkuset tysięcy gospodarstw domowych,
jednak podstawowe zadanie zakładu jest
inne: zapewnienie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym szerokiego pakietu
usług regulacyjnych. To – w uproszczeniu
– olbrzymia bateria lub magazyn energii
reagujący na zmieniające się oczekiwania
systemu. Elektrownia pełni też rolę interwencyjną – stabilizuje poziom napięcia
i utrzymuje system w czasie awarii sieci
lub w innych źródłach.

Planowana
jeszcze przed wojną
Pomysłodawcą budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Beskidach był pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz, jednocześnie wybitny naukowiec, profesor
politechniki w Zurychu. W dwudziestoleciu międzywojennym nie wskazano jednak precyzyjnie lokalizacji.
II wojna światowa pokrzyżowała te
plany, a po jej zakończeniu priorytetem
w Polsce stały się inne inwestycje. W latach
50. do pomysłów przedwojennych wrócono. Wtedy ruszyły prace koncepcyjne i poszukiwanie miejsca. Żar wybrano spośród
235 lokalizacji. Uznano, że to najkorzystniejsza opcja.

Zdjęcie: Polskie Koleje Linowe
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Na szczyt góry Żar najłatwiej dotrzeć koleją linowo-terenową, która należy do Polskich Kolei Linowych

Głównym pomysłodawcą budowy
elektrowni w rejonie góry Żar był Kazimierz Dachowski. Prace projektowe
rozpoczęły się w 1964 roku, w latach
1964-1968 powstały założenia techniczno-ekonomiczne. Ostateczny kształt
technologiczny elektrowni doprecyzowano w 1971 roku. Inwestycja zakończyła
się pod koniec lat 70.
Żar to nie jedyny obiekt hydrotechniczny na Sole, którym zarządza PGE Energia Odnawialna. W pobliżu funkcjonują
również elektrownie wodne w Tresnej
o mocy 21 MW oraz Porąbce z mocą zainstalowaną 12,5 MW.

Atrakcje nie tylko
dla miłośników techniki
Dolina Soły to wspaniałe miejsce dla miłośników przyrody. Dodatkowego uroku górzystemu krajobrazowi nadają jeziora zaporowe na rzece – Żywieckie,
Międzybrodzkie i Czanieckie, które tworzą
kaskadę Soły.
Na szczyt góry Żar najłatwiej dotrzeć koleją linowo-terenową, która należy do Polskich Kolei Linowych. Trasę
o długości 1300 m przemierza się w ciągu

5,5 min. Góra znana jest również jako jeden z większych w Polsce ośrodków szkolenia szybowcowego. Gdy pogoda dopisuje, możemy oglądać tam na niebie
liczne szybowce i paralotnie.
Gdy już nacieszymy oczy, możemy
wsiąść na rower i pomknąć w dół. Do
wyboru mamy trasę asfaltową lub bardziej ekstremalną – terenową. Miejscowi nie zapomnieli o licznych atrakcjach
dla najmłodszych – pełno tam zjeżdżalni, dmuchańców, a park linowy pozwala
wszystkim na większy wysiłek w otoczeniu
przyrody.

Gdyby atrakcji było za mało, musimy wybrać się w miejsce na Żarze, gdzie
znajduje się tzw. magiczna lub czarodziejska górka. Tam zaparkowany samochód
lub inne przedmioty wydają się same
poruszać pod górę. Wbrew prawom fizyki. Nietypowe zjawisko jest tłumaczone
występowaniem silnego cieku wodnego
lub bogatymi złożami ferromagnetyków
w skałach. Są też teorie mówiące o wpływie obcej... cywilizacji.
Zatem do zobaczenia na Żarze!

Olga Fasiecka, Biuro PTPiREE

Zwiedzanie elektrowni
Obiekt oferuje bardzo ciekawy program zwiedzania. Udostępniony jest turystom
przez cały rok. Chętni powinni kontaktować się bezpośrednio ze spółką.
Adres: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Energetyków 9
Telefon: (33) 48 68 200
Strona: www.zewpz.pl
e-mail: sekretariat.eop@gkpge.pl
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Zdjęcie:Ministerstwo Klimatu

Wydarzenia w branży

Minister Michał Kurtyka podkreślił, że podpisanie umowy to ważny dzień dla beneficjentów projektów środowiskowych programu

Nowy zarząd PGE
Rada nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej powołała zarząd trwającej trzy lata XI kadencji. Na stanowisko prezesa nominowano Wojciecha Dąbrowskiego, na wiceprezesa ds. operacyjnych Ryszarda Wasiłka, na wiceprezesa ds. finansowych
Pawła Strączyńskiego, na wiceprezesa ds. korporacyjnych Pawła
Ciocha, na wiceprezesa ds. innowacji Pawła Śliwę.

Program ,,Środowisko, Energia
i Zmiany Klimatu”
Jak czytamy w komunikacje Ministerstwa Klimatu, 7 lutego podpisano umowę dotyczącą Programu ,,Środowisko,
Energia i Zmiany Klimatu”. Jej sygnatariuszami są: szef tego resortu Michał Kurtyka, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz ambasador Królestwa
Norwegii w Polsce Olav Myklebust. Program uruchomiono
w ramach Funduszy Norweskich i EOG, a jego główne cele to
łagodzenie zmian klimatu, poprawa jakości powietrza i redukcja
emisji CO2.
Jak podkreślił Michał Kurtyka, to ważny dzień dla sygnatariuszy
porozumienia, a przede wszystkim beneficjentów projektów
środowiskowych programu.
– Dwa lata przygotowywaliśmy się do wdrażania programu,
konsultując tematy z naszymi partnerami, wsłuchując się w głosy interesariuszy tego procesu, analizując polskie potrzeby, wynikające z
badań i bogatych doświadczeń we wdrażaniu środków krajowych i
zagranicznych – powiedział Minister Klimatu. – Definiowaliśmy cele środowiskowe, jednocześnie mając na uwadze inne ważne czynniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa: walkę z ubóstwem
28
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energetycznym, promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez
edukację oraz uwzględnianie potrzeb różnych grup: samorządów,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych – dodał.
Jak poinformował minister Kurtyka, podjęto decyzję
o wzmocnieniu rezultatów programu poprzez przeznaczenie
dodatkowych 115 mln euro ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczki dla beneficjentów projektów z obszaru „Energia”.
Szef resortu zaakcentował również, że liczy na dalszą, owocną współpracę z państwami-darczyńcami oraz Krajowym Punktem Kontaktowym, czyli Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej.
Fundusze norweskie i EOG przekazywane są do Polski jako
bezzwrotne wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Środki te pochodzą z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (państw-darczyńców). Nasz kraj stał się beneficjentem tych funduszy
wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Zielonogórska spółka dostarczy do Berlina
130 stacji ładowania
autobusów elektrycznych
Jak podaje portal Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych
(ORPA), Ekoenergetyka-Polska wygrała przetarg na dostawę do
Berlina 130 stacji ładowania dla e-busów o mocy 150 kW każda. To kolejne duże zlecenie, które zielonogórska spółka zdobyła w Niemczech. Wcześniejsze projekty realizowała m.in.
w Hamburgu i Monachium. Pierwsze urządzenia trafią do odbiorcy jeszcze w lutym.

WYDARZENIA
Zamówione ładowarki wyposażone będą w wyświetlacz
ciekłokrystaliczny, złącze CCS, a także czytnik zbliżeniowy RFID.
Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa kierowcom
i obsłudze technicznej autobusów, stacje otrzymają konstrukcję
obudowy z ramieniem wychylnym do podawania przewodu CCS.
Pozwoli to wyeliminować możliwość jakiejkolwiek kolizji z podjeżdżającymi autobusami. Cała dostarczona infrastruktura będzie
wyposażona w system diagnostyczny.
Odbiorca ładowarek to berlińskie przedsiębiorstwo BVG, które zajmuje się eksploatacją sieci metra, tramwajów, autobusów
i promów. W planach BVG jest całkowita wymiana taboru autobusowego (ponad 1,5 tys. pojazdów) na samochody elektryczne. Do
2021 roku na ulice Berlina ma wyjechać około 225 e-busów.

System wsparcia elektromobilności
w Singapurze
Również na portalu orpa.pl czytamy o nowych regulacjach
w Singapurze, które mają wspierać rozwój elektromobilności.
Obejmują one m.in. ulgi od dodatkowej opłaty rejestracyjnej
w wysokości do 20 tys. dolarów przy zakupie samochodów
elektrycznych.
Jak informuje tamtejszy rząd, w rezultacie koszty zakupu EV
w tym kraju spadną średnio o 11 proc. Ulgi mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 roku, a łączny koszt programu wyniesie blisko 71 mln dolarów w ciągu
trzech lat. Singapur planuje również zwiększyć liczbę punktów ładowania do 28 tys. do 2030 roku. Obecnie jest ich
1,6 tys. Celem singapurskiego rządu jest, aby do 2040 roku

z krajowych dróg zniknęły pojazdy zasilane paliwami kopalnymi.
Na koniec 2019 roku w Singapurze było zarejestrowanych około
1,3 tys. EV, co stanowiło 0,14 proc. taboru składającego się łącznie z około 950 tys. pojazdów.

Spadek zużycia i produkcji
energii elektrycznej
we Francji w 2019 roku
Jak czytamy na portalu cire, w ubiegłym roku zużycie energii elektrycznej we Francji nieznacznie spadło, a w strukturze wytwarzania widoczny jest spadek produkcji w elektrowniach jądrowych
i węglowych, przy jednoczesnym wzroście ilości energii wytworzonej z gazu i ze źródeł odnawialnych.
W 2019 roku zużycie energii elektrycznej w tym kraju było na
poziomie 473 TWh, wobec 478 TWh rok wcześniej (-1 proc.). Rekordowy poziom (513 TWh) odnotowano w 2010 roku. Od tego
czasu był on względnie stabilny, a w ciągu ostatnich trzech lat
występowały lekkie spadki. Jednocześnie nastąpił spadek produkcji energii elektrycznej z 548,8 TWh w 2018 roku do 537,7 TWh
(-2 proc.) w 2019 roku.
Francja jest eksporterem netto energii elektrycznej i w ubiegłym roku jej saldo wymiany transgranicznej wyniosło – 55,7 TWh.
Francuzi wysłali za granicę 84 TWh energii elektrycznej, natomiast
import wyniósł 28,3 TWh.
Moc elektrowni we francuskim systemie elektroenergetycznym wzrosła w ubiegłym roku o 2,3 GW do poziomu 135,3 GW.
n

31 stycznia w wieku 60 lat zmarł nasz kolega

śp. Leszek Nowak
wieloletni członek PTPiREE oraz wiceprezes V kadencji zarządu Towarzystwa (2008-2011),
członek Sądu Koleżeńskiego III kadencji (1998-2003). W 2003 roku uhonorowany
przez Ministra Gospodarki odznaką honorową ,,Zasłużony dla Energetyki”.
Z energetyką zawodową, głównie z Energą, związany był od 1992 roku. Od połowy lat 90. czynnie uczestniczył
w kształtowaniu nowych zasad funkcjonowania energetyki, poprzez opiniowanie projektów dokumentów
prawnych, pracę w zespołach problemowych PTPiREE czy przy tworzeniu Północnego Konsorcjum Energetycznego
(poprzednika Grupy Energa). W latach 1998-2004 pełnił funkcję prezesa Energi Gdańskiej Kampanii Energetycznej,
a w latach 2005-2006 był wiceprezesem zarządu Energi SA.
W kolejnych dwóch latach pracował w BOT Górnictwo i Energetyka SA w Łodzi.
Od 2008 do 2011 był prezesem zarządu Energi-Operator, a następnie prezesem zarządu Energi-Obrót,
gdzie pracował do 2016 roku.

W naszych wspomnieniach pozostanie wspaniałym i życzliwym człowiekiem.
Pracownicy zapamiętają go jako menedżera stawiającego dobro firmy
na równi z dobrem pracowników, dla których zawsze znalazł czas i miłe słowo.
Zarząd, pracownicy Biura
i współpracownicy z PTPiREE
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Innowacje

Utopia przyszłości
Regularne podróże na Księżyc lub na Marsa
będą wymagały w przyszłości założenia
na nich stałych baz – habitatów, które będą
musiały być w znacznej mierze samowystarczalne.

Transport zasobów z Ziemi jest niezwykle
kosztowny i możliwy wyłącznie krótkookresowo. Dla stałych załóg w tych bazach
niezbędne będzie pokonanie licznych barier technologicznych i fizycznych, poczynając od dostępu do powietrza i wody,
a skończywszy na ochronie przed promieniowaniem kosmicznym i obniżoną
grawitacją. Potrzebna jest też niezawodna rakieta o odpowiednim zasobie paliwa.
To wyzwania przerastające dziś możliwości naszej cywilizacji, pomimo upływu 50
lat od pierwszego lądowania człowieka na
Księżycu.
Tymczasem już w latach 70. XX wieku
włoski architekt Paolo Soleri zaprojektował
na pustyni w Arizonie miasto przyszłości,
w którym miało zamieszkać pięć tysięcy
mieszkańców. Projekt miał zostać zrealizowany w ciągu pięciu lat. Miasto trzymało
nazwę Arconsanti i miało realizować trend
funkcjonowania ludzi w pełnej symbiozie
ze środowiskiem naturalnym. Od rozpoczęcia przedsięwzięcia minęło prawie 50
lat, tymczasem projekt miasta ukończono
w zaledwie 5 proc. Dlaczego tak się stało?
Autorzy pomysłu twierdzą, że przeszkodą
był brak potwierdzonych badań dotyczących ewolucji miast, który powstrzymał
inwestorów. Współczesne, nowoczesne
ośrodki miejskie zaczęły się pojawiać zaledwie około 200 lat temu (okres dominacji napędu parowego, początki przemysłów włókienniczego i metalurgicznego).
W tym czasie cywilizacja rozwinęła się
w ogromnym stopniu, natomiast rozwiązania dotyczące minimalizacji wpływu funkcjonowania miast na środowisko
w niewielkim.
Założeniem autorów projektu była
maksymalizacja wykorzystywania naturalnych zasobów lokalnych Ziemi i pełna samowystarczalność miasta. Nieżyjący już Soleri był wielkim zwolennikiem
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pomysłów, które są obecnie uznawane
za podstawę ekologicznego projektowania i rozwiązania problemu globalnego
ocieplenia. Autor tego idealistycznego
pomysłu nie znalazł jednak niezbędnych
źródeł finansowania i akceptacji politycznej, a wolontariusze, którzy zdecydowali
się przeprowadzić do miasta, albo zrezygnowali po kilku latach ciężkiej pracy, albo
spodobała im się prymitywna egzystencja
w stylu hipisowskim. Dziś miasto liczy kilkudziesięciu mieszkańców pracujących za
minimalną pensję dla fundacji wspierającej rozwój projektu. Dla tej niewielkiej grupy miasto spełnia wszystkie oczekiwania.
Niestety, pozostałych 4,9 tys. mieszkańców nie udało się trwale pozyskać do tego
przedsięwzięcia.
Archiwalny model miasta, dostępny
na miejscu dla turystów, pokazuje, jak wiele budynków trzeba jeszcze zbudować,
aby zrealizować plany. Istniejące sklepienia, wysokie na 10 metrów, wyglądają na
zaledwie początek tego, co wyobrażano
sobie, że pewnego dnia może się za nimi
kryć: 25-piętrowa półkulista megastruktura podzielona na setki pomieszczeń
i otwartych tarasów ogrodowych. Miasto
odwiedzają też studenci, którzy w ramach
praktyk uczą się ekologicznego życia. Co
ciekawe, najprawdopodobniej ostatnią
szansą dla rozwoju miasta będzie wybudowanie w nim dużego hotelu i centrum
konferencyjnego, dzięki czemu zostaną

pozyskane środki finansowe na realizację
jego ekologicznej idei.
Być może to właśnie turystyka jest
drogą do finansowania i rozwoju projektów kosmicznych. Ich realizacja wymaga ogromnego kapitału i najlepszych
specjalistów, a dzięki silnej konkurencji
w tym biznesie przetrwają tylko najlepsi. Tymczasem chętnych do skorzystania z kosmicznych wycieczek nie brakuje. Dziś można co najwyżej pokusić się
o kosztowną (ponad 50 mln dolarów za
przelot i 35 tys. USD za każdy dzień pobytu) wyprawę na Międzynarodową Stację Kosmiczną, do której przygotowania
są zbliżone do treningów astronautów,
a sam pobyt na niej jest bardzo mało komfortowy (m.in. duży hałas, nietypowe zapachy, problemy żołądkowe wynikające
z braku grawitacji). NASA planuje, że z takich wycieczek będzie mogło skorzystać
12 kosmicznych turystów rocznie.
Tymczasem jeszcze w tym dziesięcioleciu mamy być świadkami co najmniej
trzech załogowych wypraw na Księżyc
(amerykańskiej, europejskiej i chińskiej).
Czekam na nie z niecierpliwością, gdyż od
ich sukcesów zależy zdecydowanie trudniejsza załogowa misja na Marsa. Kibicuję też wyścigowi kosmicznych taksówek
(SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic), gdyż
to one przyczyniły się w istotnym stopniu
do biznesowego rozwoju technologii kosmicznych w ciągu ostatnich lat. 
n

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’’.

TERMINARZ

} 18-19 marca 2020 r.
WISŁA
Konferencja Elektroenergetyczna
automatyka zabezpieczeniowa
PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

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

} 31 m arca – 1 kwietnia
2020 r. 		
KAZIMIERZ DOLNY
IX Konferencja Naukowo-Techniczna Straty energii
elektrycznej w sieciach
elektroenergetycznych
PTPiREE
» Org.:
Inf.: Justyna

Dylińska-Chojnacka
tel. 61 846-02-32
dylinska@ptpiree.pl
straty.ptpiree.pl

} 16-17 kwietnia 2020 r.
KOŁOBRZEG
XV Konferencja Oświetlenie dróg
i miejsc publicznych
– sposoby zarządzania
systemami oświetlenia
PTPiREE
» Org.:
Inf.: K
 arolina Nowińska

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

} 12-13 maja 2020 r. 		
KOŁOBRZEG

} 13-15 maja 2020 r. 		
OLSZTYN

} 26-27 maja 2020 r.
WARSZAWA

VIII Konferencja
Naukowo-Techniczna
Stacje elektroenergetyczne
WN/SN i SN/nn

XXII Spotkanie techniczne
Przedstawicieli Transportu
OSD i OSP

VIII Konferencja Przyłączanie
i współpraca OZE z systemem
elektroenergetycznym

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Kasper Teszner

PTPiREE
» Org.:
Inf.: K
 arolina Nowińska

} 2-3 czerwca 2020 r. 		
KOŁOBRZEG

} 7-8 października 2020 r.
WISŁA

} 24-27 listopada 2020 r.
WISŁA

V Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary
i diagnostyka w sieciach
elektroenergetycznych

Konferencja Elektroenergetyczne
linie napowietrzne i kablowe
niskich i średnich napięć

XIX Konferencja Systemy
Informatyczne w Energetyce
SIwE’20

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

PTPiREE
» Org.:
Inf.: K
 arolina Nowińska

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

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

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Justyna

Dylińska-Chojnacka
tel. 61 846-02-32
dylinska@ptpiree.pl
pomiary.ptpiree.pl

tel. 61 846-02-10
e-mail: teszner.k@ptpiree.pl
transport.ptpiree.pl

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

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

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

Więcej informacji w terminarzu na www.ptpiree.pl
Dział Szkoleń: Sebastian Brzozowski, tel. 61 846-02-31, brzozowski@ptpiree.pl
Biuro PTPiREE, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. 61 846-02-00, fax 61 846-02-09, ptpiree@ptpiree.pl
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