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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn
z transformatorami o mocy do 630 kVA
na żerdziach wirowanych STN, STNu:
Tom I - rozwiązania stacji
Tom II - rysunki montażowo-elektryczne
Tom III - konstrukcje stalowe
Album zawiera rozwiązania słupowych stacji transformatorowych
STN z transformatorami o mocy do 630 kVA i napięciu znamionowym
15/0,4 kV i 20/0,4 kV. Tego typu stacje przeznaczone są do zasilania
odbiorców wiejskich i miejsko-osiedlowych oraz drobnych odbiorców
przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej
średniego napięcia. Album zawiera materiały do projektowania
oraz rysunki niezbędne dla prawidłowego montażu elementów stacji.
Przewidziane wariantowe rozwiązania stacji pozwalają na optymalny
dobór jej wyposażenia. Album został opracowany z zastosowaniem
przykładowego osprzętu i aparatury ponad dwudziestu
producentów i dystrybutorów.
Rozwiązania stacji przystosowano do wymagań aktualnych norm,
w tym przede wszystkim schematy obciążeń stacji dostosowano do
warunków normy PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego
powyżej 1 kV - Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA)
dla Polski. Posadowienia stacji zaprojektowane zostały zgodnie z
PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Zaprojektowano nowe oraz zweryﬁkowano
dotychczasowe konstrukcje stalowe pod kątem dostosowania
do wymagań eurokodów konstrukcyjnych.
Album przeznaczony jest głównie dla projektantów,
którzy na jego podstawie przygotowują dokumentację techniczną.
Rozwiązania zawarte w albumie mogą być także podstawą
do tworzenia standardów budowy linii SN w poszczególnych OSD.
Wersja elektroniczna albumu rozpowszechniana jest bezpłatnie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www:
http://projektowanie.ptpiree.pl/albumy-do-pobrania
Informacje na temat wydawnictw oferowanych przez PTPiREE:
- zamawianie wydawnictw: http://www.ptpiree.pl/oferta
- przegląd oferty i dostęp do darmowych wersji cyfrowych
albumów typizacyjnych http://projektowanie.ptpiree.pl
lub telefonicznie:
Kasper Teszner, +48 61 846-02-10, teszner.k@ptpiree.pl
Polskie Towarzystwo
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
tel. +48 61 846-02-00, fax.: +48 61 846-02-09
www.ptpiree.pl, ptpiree@ptpiree.pl
NIP: 777-00-04-090, REGON: 004845964
SANTANDER Bank Polska 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167
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Po trudnych pierwszych miesiącach epidemii sytuacja w kraju
i całej Europie stopniowo się normalizuje. Trwa proces odmrażania gospodarki, następuje powrót do stabilnego funkcjonowania kolejnych sektorów biznesu. Do pełnej normalności droga
jednak daleka, a w powszechnym przekonaniu ekonomistów
negatywne skutki pandemii będziemy odczuwać jeszcze przez
wiele kolejnych miesiący, a być może i lat. Prognozowany kryzys ekonomiczny nie pozostanie bez wpływu na kondycję naszej branży. Zamrożenie gospodarki światowej wpłynęło już na
istotne zmniejszenie popytu na surowce energetyczne, znacznie spadło również zapotrzebowanie na energię elektryczną. W tym kontekście uwaga teoretyków i praktyków gospodarczych skupia się na analizie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji na świecie i w Polsce. Jednym z ciekawszych, dostępnych opracowań na ten temat jest analiza Międzynarodowej Agencji Energetycznej
(IEA), którą omawiamy na łamach bieżącego wydania „Energii Elektrycznej”. Według tej prognozy
światowy popyt na energię elektryczną zmniejszy się o około 5 proc., a największe spadki zanotują producenci energii ze źródeł konwencjonalnych, zwłaszcza węglowych. Najbardziej odporne na wahania rynkowe związane z pandemią będą natomiast OZE, które mogą zwiększyć swój
udział w ogólnym miksie energetycznym. Paradoksalnie więc kryzys wywołany zarazą może korzystnie wpłynąć na ten sektor i zdynamizować jego rozwój.
Niezależnie od sprawdzalności tych prognoz, zmiany na rynku energii, zarówno w zakresie
struktury wytwarzania, popytu, jak i podaży, są raczej nieuniknione. Niezmienny wydaje się natomiast trend intensywnego zainteresowania paliwami alternatywnymi. Ten właśnie temat podejmujemy z gościem Rozmowy miesiąca – Maciejem Mazurem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Kanwą naszej dyskusji jest opublikowany przez stowarzyszenie
raport dotyczący rozwoju elektromobilności „Polish EV Outlook 2020”. Zdaniem naszego rozmówcy COVID-19 może w krótkim czasie opóźnić, ale na pewno nie zatrzyma dalszego rozwoju
elektromobilności. Gwarantują to m.in. cele emisyjne wyznaczone przez Unię Europejską oraz
wielomiliardowe inwestycje koncernów motoryzacyjnych. Podobnie jak w przypadku OZE, rynek samochodów elektrycznych wydaje się bardziej odporny na skutki pandemii niż segment
pojazdów konwencjonalnych. W świetle tej tezy niezwykle istotne są dalsze inwestycje sektora
dystrybucji w rozbudowę i integrację z siecią infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
Kreśląc dość optymistyczną przyszłość rozwoju elektromobilności, nie zapominamy o sprawach bieżących. W dziale Rynek i regulacje przedstawiamy najistotniejsze zmiany w prawie związane z epidemią. Comiesięczny raport z działań legislacyjnych prezentuje informację o intensywnych pracach naszego towarzystwa w zakresie konsultowania i współtworzenia zmieniającego
się prawa w okresie pandemii.
W dziale Technika i technologie ukazujemy praktyczny i finansowy wymiar korzyści wynikających z użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Natomiast w części poświęconej łączności dokonujemy analizy kosztów budowy i eksploatacji sieci TETRA oraz LTE.
Jak zawsze w numerze naszego miesięcznika znajdą Państwo aktualne informacje ze spółek,
a także zaproszenie do energetycznych miejsc – tym razem muzeum w Szklarskiej Porębie.
Zapraszam do lektury!
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Zdjęcie: Katarzyna Piwecka
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK

» PGE Dystrybucja

Zdjęcie: PGE

Więcej zielonej energii w sieci

Podpisane umowy pozwolą na realizację istotnych dla województwa łódzkiego inwestycji w infrastrukturę
elektroenergetyczną

PGE Dystrybucja zawarła z Ministerstwem
Klimatu dwie umowy na dofinansowanie
inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych
źródeł energii. Łączna wartość inwestycji realizowanych przez PGE Dystrybucja wyniesie
ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze
środków unijnych – ponad 20 mln zł.
Umowy pozwolą na realizację istotnych
dla województwa łódzkiego inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną. Umożliwią
m.in. zwiększenie możliwości przyłączania
producentów energii z OZE, co jest istotne dla zwiększania udziału zielonej energii
w polskim miksie energetycznym.

W ramach działania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz
przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii
z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zrealizowane zostaną dwa przedsięwzięcia:
Ҍ „Usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje
w głównych punktach zasilania: Modernizacja stacji 110/15kV Wieluń
w celu zapewnienia przyłączania
OZE” – wartość inwestycji wyniesie
15 598 030 zł, z czego dofinansowanie to 9 117 716 zł;

Ҍ „Modernizacja stacji 110/15kV RPZ Ruda – rozbudowa rozdzielni 110 kV do
układu H5 w celu zapewnienia możliwości przyłączania OZE”. Jej wartość
stanowi 18 540 180 zł, a dofinansowanie – 11 127 964 zł.
Potrzeba zwiększania możliwości przyłączeniowych OZE wiąże się z bardzo dużym zainteresowaniem Polaków odnawialnymi źródłami energii. W ubiegłym roku
PGE Dystrybucja odnotowała trzykrotny
wzrost przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych do swojej sieci. Tylko w 2019 roku
przyłączono ich blisko 42 tys. o łącznej mocy 254 MW. W sumie na koniec 2019 roku
w sieci spółki pracowało 57 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 330 MW. Dla porównania, na koniec 2018 roku liczba mikroinstalacji wynosiła 19 tys., a ich moc – 109 MW.
W pierwszym kwartale 2020 roku
PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 17 654
mikroinstalacje o łącznej mocy 135,031 MW.
Liczba ta pobiła rekord z czwartego kwartału 2019 roku, kiedy operator przyłączył
17 091 mikroinstalacji o łącznej mocy
105,99 MW. W tym samym czasie w sieci
PGE Dystrybucja pojawiło się 71 źródeł
OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW
– niezaliczanych do mikroinstalacji. Były to
64 elektrownie fotowoltaiczne o łącznej
mocy 48,26 MW, cztery elektrownie wiatrowe o mocy 11,6 MW oraz trzy biogazownie o mocy 4,45 MW. 
n

» Enea Operator

Enea Operator w ramach projektu ekologicznego „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” zaangażowała się w ochronę miejsc lęgowych zagrożonego wyginięciem rybołowa, o czym pisaliśmy w marcowej „Energii Elektrycznej”.
Spółka wraz z Lasami Państwowymi zamontowała na słupach energetycznych w województwie lubuskim i na Pomorzu Zachodnim
22 nowe platformy pod gniazda. Prace terenowe wykonane w ramach tych działań można obecnie zobaczyć na filmie przygotowanym przez Enea Operator i dostępnym na kanale YouTube Enei.
Koordynatorem projektu, który obejmuje ponad 30 nadleśnictw
w północnej Polsce, jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
Działanie finansowane jest przez Komisję Europejską i Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LIFE.
n
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Zdjęcie: Enea Operator

Wsparcie dla zagrożonego gatunku

Nowe platformy pod gniazda rybołowów

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Nowoczesne narzędzia konsultacji inwestycji
Ze względu na utrudnione w czasie pandemii bezpośrednie kontakty z interesariuszami PSE rozpoczęło program pilotażowy
zdalnej komunikacji w zakresie planowanych inwestycji. Jej narzędziem jest przeglądarkowa aplikacja - geoankieta. Ma ona
jak najpełniej zastąpić proces konsultacyjno-informacyjny, który do tej pory odbywał się podczas spotkań. Dzięki aplikacji
można poznać proponowaną lokalizację
inwestycji i zgłosić propozycje zmian.
Mieszkańcy i władze samorządowe z terenów inwestycyjnych mogą w przeglądarce internetowej prześledzić na mapie satelitarnej proponowane warianty przebiegu
linii, sprawdzić odległości od zaznaczonych

przez siebie punktów do niej i jej pasa technologicznego oraz zgłosić opinie i uwagi.
Wszystkie propozycje będą przeanalizowane przez projektantów i – jeżeli to możliwe – uwzględnione przy przygotowaniu
ostatecznego przebiegu linii. Wyniki analiz
zostaną udostępnione za pośrednictwem
strony internetowej inwestycji.
Opinie i uwagi za pomocą geoankiety
mogą już zgłaszać mieszkańcy gmin między Wyszkowem a Ostrołęką, przez które
przebiegać ma lina 400 kV Ostrołęka-Stanisławów. Aplikacja wraz z materiałami informacyjnymi na temat tej inwestycji jest
dostępna na stronie www.liniaostrolekastanislawow.pl.
n

» Tauron Dystrybucja

Zdjęcie: Tauron

W planach skablowanie linii SN

Co roku Tauron Dystrybucja układa około tysiąc
kilometrów linii kablowych

Tauron Dystrybucja planuje przebudować
do 2040 roku ponad 22 tys. km linii napowietrznych SN na kablowe. Co roku spółka
realizuje inwestycje zwiększające ich liczbę
o średnio tysiąc kilometrów. W pierwszej
kolejności prowadzona jest przebudowa
istniejących już linii napowietrznych na terenach zadrzewionych, sadziowych i zasilających dużą liczbę klientów.
Przebudowa sieci prowadzona jest równomiernie na całym obszarze działania Tauron Dystrybucja. Na koniec ubiegłego roku
spółka miała 25 125 km linii kablowych SN,
co stanowiło 38 proc. wszystkich linii SN. Planowane skablowanie 22 tys. km linii SN nie
ogranicza się do przebudowy istniejącej już
sieci, ale uwzględnia również przyłączanie
nowych klientów oraz budowę powiązań
sieciowych, i ma łącznie zwiększyć udział linii
kablowych SN do 75 proc.
Zwiększenie udziału linii kablowych SN
oznacza dla dystrybutora energii zmianę
warunków technicznych funkcjonowania

sieci. Dlatego przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na kablowe Tauron
Dystrybucja uwzględnia również inwestycje towarzyszące, takie jak modernizacja
układów kompensacyjnych, poprawa uziemień, dobudowa nowych sekcji na stacjach,
a w niektórych przypadkach również rozbudowa sieci wysokich napięć. Nakłady na
budowę linii kablowych zbliżyły się do tych
na budowę linii napowietrznych – przy
uwzględnieniu kosztów utrzymania linii
i wieloletniego eksploatowania majątku.
W przypadku linii kablowych wyeliminowane lub zdecydowanie mniejsze są koszty
i zakres koniecznych wycinek zieleni, usuwania awarii spowodowanych warunkami
atmosferycznymi oraz ponoszonych opłat.
Właśnie dlatego linie kablowe coraz częściej
są wybierane przez Tauron Dystrybucja jako
rozwiązania korzystne dla pewności zasilania
klientów, mniej ingerujące w krajobraz, a jednocześnie opłacalne w dłuższym czasie.
Skablowanie to nie jedyne działanie
Taurona zmniejszające awaryjność sieci
i poprawiające niezawodność dostaw energii. W ostatnich latach ewaluowała również
technologia linii napowietrznych SN. Ich
parametry i wytrzymałość są sukcesywnie poprawiane poprzez stosowanie coraz
nowocześniejszych metod, przewodów
w osłonie i zwiększenie wytrzymałości mechanicznych linii.
n

» Energa-Operator

Innowacyjna stacja
w Łódzkiem

Zdjęcie: Energa-Operator

» PSE

GPZ Daszyna

Energa-Operator oddała do użytku nowy Główny Punkt Zasilania w gminie
Daszyna. Stacja powstała z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych, takich jak kompensacja nadążna, która umożliwia płynną regulację
i kompensację prądów ziemnozwarciowych w stanach awaryjnych.
GPZ ma w pełni zautomatyzowaną
i wyposażoną w zabezpieczenia cyfrowe rozdzielnię SN-15 kV. W jej skład
wchodzą również częściowo wyposażone pola rezerwowe umożliwiające
szybką realizację zapotrzebowania na
nową moc przyłączeniową.
Niezależne i elastyczne zasilanie stacji,
z dwóch linii napowietrzno-kablowych
100 kV, biegnących z istniejącej magistrali Kutno-Łęczyca, umożliwia rozdzielnia
110 kV zaprojektowana w układzie H5.
Przy budowie linii wykorzystano innowacyjne konstrukcje słupowe zaprojektowane przez Energę Invest. Zastosowane
rozwiązania umożliwiają redukcję liczby
stanowisk słupowych, a tym samym ograniczenie nakładów inwestycyjnych – dopuszczalna długość stosowanych przęseł
wynosi blisko 400 m.
Generalnym wykonawcą jest Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne, a inwestycja wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu
na energię przemysłu rolno-spożywczego. Łącznie w latach 2019-2020
spółka zainwestowała na tym obszarze
blisko 80 mln zł. 
n

Informacje ze spółek
opracowała Marzanna Kierzkowska
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Rewolucja
elektromobilności
Wywiad z Maciejem Mazurem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia
Paliw Alternatywnych.

»

Pod koniec kwietnia Polskie
Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
zaprezentowało nowy raport
o rodzimym rynku elektromobilności
– „Polish EV Outlook 2020”. Zawarto w
nim głęboką analizę tego sektora, jak też
prognozy jego rozwoju. Choć tendencje
światowe są takie, że rynek pojazdów
elektrycznych rozwija się szybciej niż
infrastruktura punktów ładowania,
z danych wynika, że w naszym kraju
obserwujemy zjawisko odwrotne. Czym
to jest spowodowane i czy taki trend
będzie się utrzymywał w przyszłości?
Paradoksalnie, biorąc pod uwagę obecną
wielkość polskiego parku samochodów
z napędem elektrycznym, poziom rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania można uznać za wystarczający. Na
podstawie prowadzonego przez PSPA oraz
PZPM „Licznika elektromobilności”, pod koniec marca 2020 roku łączna liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych z napędem elektrycznym wynosiła
10 701. Jednocześnie polscy kierowcy mieli do dyspozycji 2067 punktów ładowania
zainstalowanych w stacjach ogólnodostępnych. Oznacza to, że na jeden punkt ładowania przypadało nieco ponad pięć pojazdów nisko- lub zeroemisyjnych. Na tle
większości krajów Unii Europejskiej stanowi to zadowalający wynik; stawia nas wręcz
w gronie europejskich liderów. Pamiętajmy
jednak, że wraz ze spodziewanym, dynamicznym wzrostem liczby EV na polskich
drogach, zdecydowanie zwiększyć musi się
również liczba ogólnodostępnych stacji ładowania. Nasza radość z tytułu wysokiego
współczynnika jest zatem bardzo pozorna. Wyzwaniem, na które ogólnodostępna
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infrastruktura ładowania musi być gotowa, jest dynamiczny – wykładniczy wzrost
liczby pojazdów z napędem elektrycznym.
Przewidujemy, że w 2025 roku na naszych
drogach będzie ich ponad 400 tys. Łatwo
obliczyć, że przy utrzymaniu obecnego współczynnika oznaczałoby to 80 tys.
ogólnodostępnych punktów ładowania.
Tak wielu punktów oczywiście nie potrzebujemy. Wystarczy utrzymanie współczynnika 1:10. To nadal jest bardzo ambitny cel,
którego realizacja będzie możliwa jedynie
dzięki efektywnej współpracy bardzo wielu
podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki. Często oceniamy zasadność
inwestycji w infrastrukturę ładowania przez
pryzmat wielkości obecnego parku pojazdów. Zapominamy jednak, że ten rynek
w Polsce się dopiero budzi do życia. Jak pokazują nam przykłady innych państw, rozwój elektromobilności może być jednak
bardzo szybki – liczony w dziesiątkach i setkach tysięcy, a w niektórych przypadkach
nawet już milionach egzemplarzy rocznie.
Infrastruktura musi być zatem cały czas dynamicznie rozwijana, aby na te liczby była
gotowa.

»

PSPA aktywnie współpracuje
z samorządami, które rozbudowują
transport zeroemisyjny. Są to głównie
duże miasta. Biorąc jednak pod uwagę
konieczność poprawy stanu powietrza
w wielu rejonach kraju, infrastruktura
taka powinna powstawać również
w mniejszych miejscowościach.
Jakie są tam warunki dla rozwoju
elektromobilności?
W początkowej fazie infrastruktura ładowania jest szczególnie dynamicznie

rozbudowywana wszędzie tam, gdzie może się to z perspektywy operatora po prostu najbardziej opłacać. W pierwszej kolejności zajmowane są miejsca, które mogą
przyciągnąć użytkowników samochodów
elektrycznych. W Polsce 24 proc. ogólnodostępnych punktów ładowania jest
na terenie galerii handlowych, 22 proc. –
ogólnodostępnych parkingów, zazwyczaj
w centrach miast, 21 proc. w obrębie hoteli, a 10 proc. na stacjach paliw. To jasno
pokazuje, jakie lokalizacje są traktowane priorytetowo na tym pierwszym etapie. Konieczne jest jednak sukcesywne
rozbudowywanie sieci ładowarek, aby
białych plam na mapie elektromobilności było jak najmniej. Odpowiednie zapisy stymulujące rozwój rynku znajdują się
w ustawie, lecz obowiązki dotyczące określonej liczby punktów odnoszą się tylko do
miast mających ponad 100 tys. mieszkańców. Bardzo ważne, żeby infrastruktura rozwijała się także w mniejszych miejscowościach. W tym obszarze niezwykle ważne
jest odpowiednie wsparcie przez państwo.

»

Ostatnio pojawiła się ocena,
że pandemia Covid-19 w dłuższym
czasie pozytywnie wpłynie na rynek
carsharingu, m.in. poprzez zmniejszone
korzystanie z komunikacji zbiorowej.
Część wypożyczanego taboru
to ,,elektryki’’. Czy w związku z tym
można założyć, że przyszłość branży
elektromobilności jest niezagrożona
w trudnych czasach epidemii?
COVID-19 może tymczasowo opóźnić, ale
na pewno nie zatrzyma dalszego rozwoju elektromobilności. Gwarantują to m.in.
cele emisyjne wyznaczone przez Unię

Europejską oraz wielomiliardowe inwestycje koncernów motoryzacyjnych. Rynek
samochodów elektrycznych jest zdecydowanie bardziej odporny na skutki pandemii niż segment pojazdów konwencjonalnych. Dla przykładu, w kwietniu w Wielkiej
Brytanii odnotowano historycznie rekordowy udział BEV w sprzedaży nowych samochodów – 31,8 proc. Sprzedaż pojazdów
benzynowych spadła o 98,5 proc. r/r, tych
z silnikami Diesla o 97,6 proc., zaś BEV – tylko o 9,7 proc. Nie oznacza to absolutnie, że
COVID-19 nie przyniesie żadnych negatywnych następstw, jednak ich natężenie zależy od konkretnego sektora e-mobility. O ile
pandemia nie wyhamuje w większym stopniu inwestycji w zeroemisyjny transport publiczny, o tyle segment współdzielonej mobilności krótkoterminowo jest już bardzo
mocno zagrożony. Długoterminowo elektromobilność obroni się i będzie dalej równie dynamicznie się rozwijała.

»

Czy nie uważa Pan, że mimo wielu
działań na rzecz elektromobilności,
samo pojęcie odrobinę się zmienia?
Japończycy zaczynają produkować
np. samochody, w których napęd
elektryczny sprzęgnięty jest z silnikiem
spalinowym pracującym jako agregat
prądotwórczy, dostarczający energii
dla zasilania silników elektrycznych,
lub o stosunkowo niewielkim zasięgu
- jako drugie auto w gospodarstwie
domowym. Zmniejsza to wielkość
wymaganej w takim pojeździe baterii
i niweluje problem zasięgu, jednak
generuje niewielkie ilości gazów
cieplarnianych. Czy jest to efektywna
droga do zwiększenia wykorzystania
energii elektrycznej w transporcie?
Samochody z range-extenderem są oferowane przez nieliczne koncerny motoryzacyjne na wybranych rynkach. Niektórzy producenci zdecydowali się na wycofanie ich ze
sprzedaży. Napędy zelektryfikowane, wykorzystujące w większym lub mniejszym stopniu jednostki spalinowe, należy traktować
jako rozwiązania przejściowe. Sektor transportu będzie coraz dynamicznej dążył w kierunku zeroemisyjności. Potwierdzają to zapowiedzi rządów wielu krajów (m.in. Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Kanady,
Niderlandów, Szwecji, Norwegii czy Chin),
które zamierzają wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Co do kwestii
zasięgu – z generacji na generację auta elektryczne są wyposażane w coraz pojemniejsze akumulatory trakcyjne, umożliwiające
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Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

przejeżdżanie większych dystansów na
jednym ładowaniu. Na przykład, pierwsza
odsłona Nissana Leafa była wyposażona
w baterie o pojemności 24 kWh. Obecnie,
w wersji e+, otrzymała akumulator o pojemności 64 kWh. Podobnie w chwili debiutu BMW i3 miało baterie 22 kWh, co zapewniało zasięg około 160 km. Pojemność
akumulatora dostępnej teraz wersji wynosi
42,2 kWh, zaś zasięg – do 308 km (WLTP).
Oczywiście na rynku oferowane są modele przeznaczone przede wszystkim do jazdy miejskiej, jednak ogólny trend polega na
zwiększaniu uniwersalności samochodów
elektrycznych, również podróży na dłuższych trasach. W pierwszych latach rozwoju elektromobilności, czyli dziesięć lat temu,
zasięgi pojazdów oscylowały w granicach
100 km. W 2016 roku standardem były pojazdy przekraczające 200 km. Dziś zdecydowana większość wprowadzanych na rynek modeli pozwala na przejechanie około 300 km,
a coraz częściej także ponad 400 km.
Kwestią czasu jest przekraczanie kolejnych
granic. Idziemy w kierunku traktowania auta elektrycznego jako alternatywy dla samochodu konwencjonalnego – gwarantującego podobny zasięg, zbliżoną cenę
zakupu i dużo niższe koszty eksploatacji.

»

Operatorzy elektroenergetyczni
mają za zadanie integrować
powstającą infrastrukturę ładowania
z siecią elektroenergetyczną. Spółki
energetyczne same też inwestują
w rozbudowę tej infrastruktury. Jak
zatem ocenia Pan wpływ tego sektora
na rozwoju rynku EV?
Rola koncernów energetycznych jest absolutnie kluczowa, co wynika zarówno

z ich planów, jak i dotychczasowych działań. Nasuwa się tu przykład Katowic, które
jako pierwsze miasto w Polsce wypełniło
przewidziane na 2020 rok wymagania dotyczące infrastruktury wynikające z ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W stolicy Górnego Śląska funkcjonuje obecnie 115 punktów ładowania,
z czego aż 86 uruchomił Tauron. Spółka zamierza zainstalować łącznie ponad 150 stacji do końca 2020 roku. Co więcej, Tauron,
we współpracy z ING Bankiem Śląskim,
otworzył w Katowicach car-sharing samochodów elektrycznych. W elektromobilność inwestują również pozostałe koncerny energetyczne. Energa zapowiedziała co
najmniej 100 stacji do 2022 roku, a PGE –
1500 punktów ładowania, również do 2022
roku. W Warszawie innogy udostępniła jednen z największych taborów elektrycznego car-sharingu w Europie. Na ulice stolicy wyjechało 500 zeroemisyjnych BMW i3
oraz i3s, do których niedawno dołączyły
SUV-y klasy premium – Jaguary I-Pace. innogy rozbudowuje również infrastrukturę. Według planów, do końca 2020 roku
sieć spółki ma się składać ze 150 ogólnodostępnych stacji. Koncerny energetyczne są także zaangażowane w rozwój infrastruktury ładowania ogólnodostępnego,
w związku z realizacją wspomnianych obowiązków ustawowych. Mamy przyjemność
współpracować z PTPiREE w tym ambitnym zadaniu. Prawdziwa rewolucja, której
częścią jest elektromobilność, obejmuje
zarówno sektor motoryzacyjny, jak również
energetyczny.

»

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wojciech Tabiś
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Kryzys mocno ściska
globalny popyt na energię
Energetyka, jak wiele innych branż, została w tym roku zaskoczona
pandemią koronawirusa. Według analiz Międzynarodowej Agencji
Energetycznej (International Energy Agency – IEA) globalny popyt
na energię pierwotną może w 2020 roku spaść o 6 proc., a na elektryczną
nawet ponad 5 proc., jeśli pandemia rozszerzy się w Afryce i Ameryce
Łacińskiej. Najbardziej odporne na kryzys popytowy okazują się
– z różnych powodów – odnawialne źródła energii.
IRENEUSZ CHOJNACKI

Koronawirus wywołał największy globalny kryzys od pokoleń, który odczuł także sektor energetyczny. IEA w raporcie
Global Energy Review 2020 opublikowanym 30 kwietnia 2020 roku pokazała, jak
pandemia wpłynęła na energetykę w skali globalnej w pierwszym kwartale 2020
roku i wskazała prognozowane kierunki
zmian w sektorze energetyki w całym roku.
Analiza pokazuje nie tylko zaszłe i prognozowane zmiany w popycie na energię,
w tym na elektryczną, ale także ich wpływ
na globalną pozycję poszczególnych źródeł wytwarzania, a więc także zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje paliw
i w konsekwencji przewidywaną, tegoroczną globalną emisję CO2.
Skala zainfekowania gospodarki pandemią koronawirusa jest olbrzymia. Według danych worldometers.info z godzin
porannych 11 maja, zakażenia odnotowano w 212 krajach i terytoriach, a uległo
im do tego czasu już prawie 4,2 mln ludzi,
z czego ponad 283 tys. zmarło.
IEA wskazała zaś w swoim raporcie,
że około 4,2 miliarda ludzi, czyli 54 proc.
globalnej populacji, poddano całkowitej
lub częściowej blokadzie, a prawie cała dotknięta jest pewną formą środków
ograniczających rozprzestrzenianie się
koronawirusa.
8
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Według analiz IEA, drastyczne ograniczenie działalności gospodarczej i mobilności w pierwszym kwartale 2020 roku
spowodowało zmniejszenie światowego
zapotrzebowania na energię pierwotną
o 3,8 proc. w porównaniu z pierwszym
kwartałem 2019 roku, a w 2020 roku może
spaść o 6 proc.
– To historyczny szok dla całego świata
energii. W dzisiejszym niespotykanym kryzysie zdrowotnym i gospodarczym gwałtowny
spadek popytu na prawie wszystkie główne paliwa jest oszałamiający, zwłaszcza na
węgiel, ropę i gaz. Tylko odnawialne źródła
energii trzymają się podczas niespotykanego wcześniej spadku zużycia energii elektrycznej – komentował dr Fatih Birol, dyrektor wykonawczy IEA.
Według analiz IEA globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną
w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do tego okresu 2019 roku spadło
o 2,5 proc., chociaż w tym czasie w większości krajów zastosowano środki blokujące na mniej niż miesiąc. IEA zaznacza, że
Chiny jako pierwsze w połowie stycznia
wdrożyły środki ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii i doświadczyły
w pierwszym kwartale 2020 roku największego na świecie zmniejszenia popytu na
energię elektryczną – o 6,5 proc.

W innych częściach świata w pierwszym kwartale 2020 roku oddziaływanie
ograniczeń na popyt na energię elektryczną było mniejsze, bo zaczęły się w marcu
i były wprowadzane stopniowo. IEA podała, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w pierwszym kwartale 2020 roku
w porównaniu z takim trymestrem 2019
roku spadło o 2,5-4,5 proc. w Europie,
Japonii, Korei Płd. i USA, ale nie tylko z powodu Covid-19, ale także dlatego, że pogoda
w styczniu i lutym była łagodniejsza niż
w 2019 roku.
Środki pełnej blokady oczywiście powodowały zmniejszenie popytu na energię elektryczną bardziej niż częściowa
blokada. IEA podała, że po skorygowaniu
wpływu pogody, całkowite blokady spowodowały zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na energię elektryczną o co
najmniej 15 proc. we Francji, Indiach, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i północno-zachodniej części USA.
Największy spadek popytu na energię elektryczną był zauważalny, jak podała IEA, w gospodarkach, które wprowadziły rygorystyczne środki blokady oraz
w tych, gdzie usługi stanowią istotną
część gospodarki. IEA wskazała ponadto,
że zmiany w sposobie i czasie korzystania
z energii elektrycznej w wyniku pandemii
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W całym 2020 roku produkcja energii elektrycznej z OZE może w porównaniu do 2019 roku wzrosnąć o 5 proc.

spowodowały, że w niektórych regionach
zmieniło się zapotrzebowanie na energię w ciągu doby i w dni powszednie zaczęło przypominać swoim przebiegiem
takie, jakie zwykle występowało tylko
w niedziele.
Wskutek wprowadzenia blokad, jak
podała IEA, w większości gospodarek zapotrzebowanie na energię elektryczną
w gospodarstwach domowych wzrosło, co wynikało m.in. z tego, że ludzie
zaczęli spędzać więcej czasu w domach
i świadczyć pracę zdalnie. Analizy agencji
pokazały, iż w ostatnim tygodniu marca
i pierwszym kwietnia popyt na energię
elektryczną ze strony gospodarstw domowych był w niektórych gospodarkach europejskich do 40 proc. większy niż w tych
samych tygodniach w 2019 roku.
IEA spodziewa się, że w 2020 roku
globalne zapotrzebowanie na energię
elektryczną spadnie o 5 proc. Ocenia, że
szybszy powrót na ścieżkę wzrostu, po odblokowaniu działalności gospodarczej we
wszystkich obszarach, oznaczałby zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 2 proc. w 2020 roku.
Redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną doprowadziła oczywiście do zmniejszenia jej produkcji. Według informacji podanych przez IEA,
w pierwszych trzech miesiącach 2020
roku była ona mniejsza o 2,6 proc. niż
w okresie styczeń-marzec 2019 roku. Najbardziej odporne na obniżenie popytu na
energię okazały się OZE.

We wskazanym czasie produkcja energii elektrycznej z OZE wzrosła o 3 proc.,
głównie dzięki źródłom wiatrowym i słonecznym uruchomionym w minionym
roku. Udział OZE w dostawach energii elektrycznej wyniósł prawie 28 proc.
w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu z 26 proc. w tym okresie 2019
roku.
IEA wskazała, że poza energią elektryczną z OZE, na którą ogólny popyt na
energię elektryczną w dużej mierze nie
ma wpływu, produkcja przez większość
innych rodzajów źródeł wytwórczych
spadła w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do takiego trymestru
2019 roku.
Dlaczego spadek popytu na energię
elektryczną ma nikły wpływ na produkcję
energii elektrycznej z OZE? IEA wyjaśnia, że
OZE są odporne na niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną, ponieważ ich
produkcja nie jest ograniczana ze względu
na niskie koszty operacyjne lub z uwagi
na przepisy, które dają im pierwszeństwo
w dostępie do sieci.
IEA szacuje, że w całym 2020 roku produkcja energii elektrycznej z OZE może
w porównaniu do 2019 roku wzrosnąć
o 5 proc. I to pomimo problemów wywołanych przez pandemię w łańcuchach dostaw
i budowach nowych instalacji.
IEA podała, że w pierwszym kwartale 2020 roku produkcja energii elektrycznej przez elektrownie jądrowe
spadła o 3 proc. w reakcji na mniejsze

zapotrzebowanie, ale także dlatego, że
w niektórych regionach działało mniej
reaktorów. Generalnie jednak produkcja
energii ogółem ze źródeł niskoemisyjnych wzrosła, zmniejszając zapotrzebowanie na energię elektryczną wytwarzaną z paliw kopalnych o prawie 3 proc.
Według szacunków IEA w całym
2020 roku energetyka jądrowa może
zanotować spadek produkcji o 2,5 proc.
w porównaniu z 2019 rokiem ze względu na m.in. mniejsze zapotrzebowanie
na energię i opóźnienia w realizacji kilku projektów. Ale jeśli wyjście z kryzysu będzie szybsze, zapotrzebowanie na
energię elektryczną wzrośnie, a niektóre nowe reaktory zostaną ukończone
w tym roku, to produkcja energii przez
ten sektor może być, zdaniem IEA,
w 2020 roku tylko o nieco ponad 1 proc.
mniejsza niż rok wcześniej.
Produkcja energii elektrycznej ze źródeł gazowych w pierwszym kwartale 2020
roku wzrosła o 4 proc., a napędzały ją niskie ceny gazu ziemnego na rynkach całego świata. IEA zaznaczyła, że na niektórych
rynkach przy produkcji energii elektrycznej po raz pierwszy pojawiły się możliwości zamiany węgla na gaz, opierając się na
kosztach paliwa.
Produkcja energii elektrycznej z węgla
w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do takiego okresu 2019 roku spadła
o 8 proc. Największą redukcję produkcji
w tym segmencie energetyki odnotowano w Chinach, co też spowodowało
maj 2020 ENERGIA elektryczna l
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Według prognoz globalne zapotrzebowanie na węgiel spadnie o 8 proc. w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do takiego samego okresu 2019 roku

globalny spadek (Państwo Środka jest największym producentem energii elektrycznej z węgla na świecie).
IEA oceniła, że globalne zapotrzebowanie na węgiel spadnie o 8 proc. w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu
do takiego samego okresu 2019 roku, m.in.
wskutek mniejszego popytu na węgiel do
produkcji energii elektrycznej.
IEA spodziewa się, że globalny popyt na węgiel obniży się o około 8 proc.
w 2020 roku, co byłoby największym spadkiem od czasu II wojny światowej. Przy
czym eksperci zastrzegają, że plany Chin
dotyczące stymulacji gospodarki mogą
zmienić trendy w zużyciu węgla w tym
kraju, a więc i na całym świecie.
Według raportu IEA, we wszystkich
regionach, które wprowadziły środki blokujące, w pierwszym kwartale 2020 roku
podaż energii elektrycznej znacznie przesunęła się w kierunku niskoemisyjnych
źródeł energii.
W Unii Europejskiej udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej wzrósł
w kilka tygodni po rozpoczęciu wdrażania
środków blokujących, częściowo z powodu niższego popytu, wypychając węgiel
i gaz z koszyka energetycznego.
Według IEA, powrót popytu na energię elektryczną po trajektorii w kształcie
litery U spowodowałby, że niskoemisyjne źródła energii znacznie wyprzedziłyby
10 l ENERGIA elektryczna maj 2020

w 2020 roku światową produkcję energii
z węgla, osiągając około 40 proc. udziału w globalnej produkcji, przy jej spadku
o około 5 proc. W tym scenariuszu,
w ocenie IEA, produkcja prądu z węgla
spadłaby o 10 proc., a z gazu o 7 proc.
W scenariuszu szybszego powrotu popytu na energię elektryczną
po trajektorii w kształcie litery V, według IEA, wzrósłby popyt na energię
ze wszystkich źródeł wytwarzania, ale
produkcja prądu z węgla i gazu spadłaby, chociaż znacznie mniej niż
w scenariuszu ,,U’’. Przy czym, w ocenie
IEA, odnawialne źródła energii czekałby dodatkowy rozwój, ponieważ ukończono by więcej inwestycji, zwłaszcza
PV, które można szybko zakończyć,
a energetyka jądrowa odbiłaby się, osiągając w 2020 niemal taki sam poziom
produkcji jak w 2019 roku.
Obniżka zapotrzebowania na energię
spowodowała znaczny spadek globalnej emisji CO2. Według analiz IEA, emisja
dwutlenku węgla w pierwszym kwartale
2020 roku była o 5 proc. mniejsza niż rok
wcześniej. Głównie ze względu na ośmioprocentowe zmniejszenie emisji z węgla,
4,5-proc. z ropy naftowej i 2,3-proc. z gazu ziemnego. Emisja CO2 spadła bardziej
niż zapotrzebowanie na energię, bo – jak
wyjaśnia IEA – paliwa o największej emisji
dwutlenku węgla odnotowały największe

spadki popytu w pierwszym kwartale
2020 roku.
Oczekuje się, że globalna emisja CO2
spadnie jeszcze bardziej w kolejnych
dziewięciu miesiącach 2020 roku do poziomu o prawie 8 proc. mniejszego niż
w 2019 roku. IEA wskazała, żeby byłby to
najniższy poziom emisji dwutlenku węgla od 2010 roku, a redukcja największa
w historii, wielokrotnie przekraczająca
poprzedni rekord z 2009 roku, spowodowany przez ówczesny kryzys finansowy.
Niemniej, jak skomentował dr Fatih Birol,
w miarę poprawy warunków ekonomicznych, odmrażania gospodarki, prawdopodobnie nastąpi gwałtowne odbicie
emisji CO2.
– Jednak rządy mogą wyciągać wnioski z tego doświadczenia, umieszczając
technologie czystej energii – odnawialne
źródła energii, efektywność energetyczną, magazyny energii, wodór i wychwytywanie CO2 – w centrum swoich planów
ożywienia gospodarczego. Inwestowanie
w te obszary może tworzyć miejsca pracy,
zwiększać konkurencyjność gospodarek
i kierować świat w stronę bardziej odpornej i
czystszej energetyki przyszłości – stwierdził
Fatih Birol. 

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”
oraz portalu wnp.pl
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Tarcza antykryzysowa 2.0
dla operatorów

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 695), w ramach której przewidziano dalsze rozwiązania pomocowe,
stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji tarczy
antykryzysowej 1.0. Zawiera także przepisy usprawniające działalność
operatorów systemów elektroenergetycznych podczas stanu epidemii.
Zachowanie ciągłości dostaw energii
Wprowadzono specjalne uprawnienia
dla właścicieli infrastruktury krytycznej,
w tym urządzeń służących do dostarczania
energii, lub ich upoważnionych przedstawicieli, w zakresie dostępu do infrastruktury zlokalizowanej na nieruchomościach
osób trzecich. A mianowicie: w przypadku
niemożności wejścia lub wjazdu na teren
nieruchomości czy budynku, można wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy
w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług.
Taka możliwość istnieje podczas stanów:
zagrożenia epidemicznego, epidemii oraz
wyjątkowego, a asysta policjanta ma być
udzielana niezwłocznie. Po uchwaleniu tego przepisu pojawiły się rozważania, czy
wsparcie dostępu ma dotyczyć wyłącznie konkretnych obiektów infrastruktury
krytycznej, czy wszystkich obiektów infrastruktury przedsiębiorstwa, niemniej jednak wykładnia celowościowa wskazuje na
dostęp do każdego elementu infrastruktury, jeśli ten dostęp jest konieczny w celu
przeprowadzenia czynności niezbędnych
dla ciągłości świadczenia usług, w tym
w zakresie prac budowlanych.
Celem zachowania ciągłości dostaw energii było także doprecyzowanie
uprawnień OSD i OSP jako pracodawców.
Tarcza 2.0 uszczegółowiła przepisy dotyczące organizacji pracy i związane z możliwością czasowego odizolowania grup

kluczowych pracowników. Pracodawca
może bowiem zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi
godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub
w innym miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę i jednocześnie polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę. Łącząc te przepisy z wydanymi wcześniej w ramach tarczy 1.0,
istnieje możliwość czasowego odizolowania grupy kluczowych pracowników
w przedsiębiorstwach prowadzących
działalność polegającą na zapewnieniu
funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, także OSD i OSP,
wraz z zapewnieniem im miejsca realizacji ich prawa do odpoczynku oraz zapewnieniem podstawowych potrzeb żywieniowych i higienicznych.

Przedłużenie ważności
uprawnień zawodowych
Przedłużono do 31 grudnia 2020 roku
okres powołania komisji kwalifikacyjnych,
wydających świadectwa osobom zajmującym się eksploatacją sieci oraz urządzeń
i instalacji, powołanych na podstawie art.
54 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne.
Jednocześnie świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie
eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, wydawane na podstawie art. 54 ust.
1 Pe, zachowują ważność do 31 grudnia

2020 roku. Sprawdzenie kwalifikacji
w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji do 31 grudnia 2020 roku
może być przeprowadzane zdalnie, jednak pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji pracownika, którego
kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.
Dopuszczono także w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przeprowadzanie szkoleń
wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy w całości za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników
niebezpiecznych;
3) pracownika przenoszonego na jedno z tych stanowisk,
4) 
ucznia odbywającego praktyczną
naukę zawodu oraz studenta na
praktyce studenckiej.

Wydłużenie innych terminów
Wydłużono terminy realizacji w 2020 roku
obowiązków OSD w zakresie przedłożenia
Prezesowi URE: do uzgodnienia projektu
planu rozwoju – do 31 marca 2021 roku
oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju – do 30 kwietnia 2021 roku.
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Ҍ decyzji zezwalającej na usunięcie
drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody.
Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmować ma kierownik urzędu administracji publicznej lub
kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym,
uwzględniając konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli i zawiadamiając o tych ograniczeniach w drodze ogłoszenia na stronie podmiotowej urzędu lub
jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Zdjęcie: Katarzyna Zalewska-Wojtuś

Najważniejsze zmiany
w zakresie podatków
Podatek VAT

Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji zachowują
ważność do 31 grudnia 2020

Przedłużono także do 31 grudnia 2020
roku ważność decyzji o udzieleniu koncesji
na dystrybucję energii wygasającej w czasie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – pod warunkiem złożenia
przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o przedłużenie nie później niż 30 dni
przed upływem okresu jej obowiązywania,
a wniosek zawiera co najmniej informacje,
o których mowa w art. 35 ust. 1-1c Pe. Jednocześnie do 60 dni, w miejsce 30, wydłużono
termin na uzupełnienie wniosku.

Zmiany dotyczące
procesu budowlanego
Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności
w zakresie energii, nie stosuje się przepisów
Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów planistycznych, o których w niej mowa.
Nie stosuje się także przepisów dotyczących
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a wnioski o udzielenie pozwolenia
na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie tej ustawy, jeżeli nie wydano
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu
budowy, o którym mowa w art. 54 Prawa
budowlanego.
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Jednocześnie 19 kwietnia 2020 roku podpisano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Wskazano w nim otwarty katalog zadań
niezbędnych do zapewnienia pomocy
obywatelom, do których ograniczyć mają
swoją działalność urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym.
Wśród nich znajdują się m.in. dotyczące:
Ҍ decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ҍ decyzji o pozwoleniu na budowę,
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane;
Ҍ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Rozporządzeniem Ministra Finansów ma
zostać wprowadzona na dwa miesiące
stawka 0 proc. VAT dla darowizn laptopów
i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Podatek CIT
W Tarczy Antykryzysowej 2.0 wprowadzono rozwiązanie, na mocy którego, w przypadku gdy na skutek epidemii COVID-19,
podatkowe grupy kapitałowe nie spełnią
warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, utrzymają one status podatnika podatku dochodowego.
Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie roku
podatkowego, który rozpoczął się przed
dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się
po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął
się po dniu 31 grudnia 2019 r. a zakończy
przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Podatek PIT
Możliwe będzie przekazanie 1 proc. kwoty
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w przypadku złożenia deklaracji PIT po 30 kwietnia, nie później niż do
1 czerwca.

Ulgi w spłacie zobowiązań
Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać ulgi
w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną. Dzięki zmianom limit maksymalnej wysokości pomocy publicznej
wzrośnie z 200 tys. euro do 800 tys. euro.

Biuro PTPiREE
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Zamówienia publiczne
w dobie pandemii
Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wywołującego
chorobę COVID-19 ma ogromny wpływ na funkcjonowanie praktycznie
każdej gałęzi przemysłu, a to z kolei ma znaczenie dla szeroko pojętych
zamówień publicznych. Rządy poszczególnych krajów wprowadzały
różnego rodzaju ograniczenia i restrykcje wpływające zarówno
na wytwarzanie i dostarczanie zamawianych towarów, jak również
na usługi świadczone w ramach zamówień publicznych.
TOMASZ GLINKOWSKI
radca prawny Enea Operator Sp. z o. o.

Wielu zamawiających zostało postawionych przed podjęciem decyzji: czy wszczynać postępowania, co robić ze wszczętymi oraz
przede wszystkim jak realizować dalej umowy już zawarte?
Polski ustawodawca zauważył problem i aby sprostać temu
zagadnieniu zdecydował się wprowadzić szereg przepisów mających wspomóc zamawiających, a także wykonawców w tym
zakresie. Powstała materia legislacyjna dosyć mocno rozrzucona
w rozmaitych aktach prawnych uchwalanych w różnym czasie
i to może powodować pewne niedogodności dla poszukujących
właściwych przepisów. Niniejszy artykuł jest próbą uporządkowania wprowadzanych zmian związanych z czasem pandemii, a mających znaczenie dla systemu zamówień publicznych oraz oceną
prawną wprowadzonych rozwiązań.

Rozwiązania ustawowe
Pierwszym doniosłym krokiem ustawodawcy było uchwalenie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374, dalej: ustawa
o COVID). W ustawie tej w art. 6 nastąpiło warunkowe wyłączenie
przepisów Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z jego pierwotnym brzmieniem:
Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 roku poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo
szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Wskazana powyżej regulacja od samego początku sprawiała pewien problem interpretacyjny, posługując się wyrazem „towary”, który jest nieznany systemowi zamówień publicznych.
Dla przypomnienia wskażę, że zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj.
z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843, dalej:
Pzp), przedmiotem zamówienia nie są „towary”, a dostawy, usługi i roboty budowlane. Co więcej, w swojej treści Pzp w zakresie
nieuregulowanym co do zasady odsyła do Kodeksu cywilnego,
który co prawda posługuje się pojęciem „towaru’’, jednakże nie
definiuje go.
W tym miejscu powstaje dylemat, czy poszukiwać definicji „towaru” w jakimkolwiek innym akcie prawnym, czy odwoływać się do
pojęcia językowego w znaczeniu potocznym. Problem jest przede
wszystkim z uznaniem, czy robota budowlana jest towarem.
W tym zakresie Słownik Języka Polskiego definiuje towar jako „wytwór pracy ludzkiej zaspokajający jakąś potrzebę człowieka, produkowany na sprzedaż’’. Niewątpliwie w tak pojmowanym „towarze’’
mieszczą się również roboty budowlane, podobnie biorąc najbardziej doniosłą prawnie definicję „towaru’’, ujętą w art. 2 pkt 6
ustawy o VAT, rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także
wszelkie postacie energii.
W tej szerokiej definicji następuje dalsza konieczność zdefiniowania rzeczy i tu z pomocą przychodzi Kodeks cywilny. W art. 45
kc rzeczami są przedmioty materialne. Są to zatem części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym, które są wyodrębnione
spośród innych (naturalnie lub sztucznie) w sposób umożliwiający samoistne ich traktowanie w stosunkach społecznych i gospodarczych,
wyrażonych przez prawo rzeczowe, zobowiązaniowe i inne (zob. np.
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wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 3 marca 2010 roku, sygn. akt III SA/Gl 1668/09).1
Podobnie prawodawstwo unijne traktuje „towar’’ w sposób
bardzo szeroki.
Rozważania te nie były długotrwałe, gdyż już 31 marca 2020
roku art. 6 ustawy o COVID otrzymał w tym zakresie brzmienie:
,,do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania
COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego’’. Powyższe wyraźnie świadczy, że ustawodawca nie
dopuszcza zamawiania robót budowlanych w tym szczególnym
trybie, wyłączającym przepisy Pzp.
Ostatecznie treść przepisu art. 6 ustawy o COVID kształtuje się
następująco:
1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
roku poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo
szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13
ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 roku poz. 512, 1571 i 1851), związanych
z realizacją:
1) zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych
lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub
2) zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy, które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom
gospodarczym wystąpienia COVID-19.
3. Do zamówień, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim
dotyczą inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.
1373, z późn. zm.16), nie stosuje się warunku uzyskania opinii
o celowości inwestycji, o której mowa w tym przepisie.
Podsumowując, należy wskazać, że art. 6 ust 1 ustawy dotyczy
jedynie dostaw i usług, które są niezbędne do przeciwdziałania
COVID, a dodatkowo musi istnieć wysokie prawdopodobieństwo
szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Te wszystkie elementy muszą być powiązane ze sobą związkiem przyczynowo-skutkowym i dopiero wówczas możliwe jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów Pzp.
Pewne znaczenie dla istoty zamówień publicznych w czasach
pandemii ma również art. 15 r ustawy o COVID. W ostatecznym
kształcie otrzymał on następującą treść:
Art. 15r [Umowy w sprawie zamówienia publicznego]
1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), niezwłocznie,
wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
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z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa
w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę
za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego
lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych
lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra
właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów,
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu
lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym
stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim
dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
1a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać
przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem,
odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na
należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć
lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa
w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany
umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót
budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą
jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
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W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą
zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera
postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się
te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane
z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą
stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego
prawa odstąpienia od umowy.
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera
postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań
z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona
umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub
ich wysokość.
7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć
lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy,
która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego
lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy,
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub
jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres
wzajemnych świadczeń.
8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa
w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca

i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej
ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania
tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż
warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń
w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do umów w sprawie
zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
W tym miejscu należy się zastanowić, jaki był cel ustawodawcy
w sformułowaniu tego kazuistycznie brzmiącego przepisu, który
paradoksalnie zawiera w swojej treści ogólniki i katalogi otwarte.
Co więcej, jak stosować ten przepis na tle rozwiązań dotychczasowych? Wydaje się, że stanowi on lex specialis w stosunku do zasad
wynikających z Pzp czy Kodeksu cywilnego. Czy zatem zgodnie
z zasadą lex specialis derogat legi generali art. 15 r ustawy o COVID
wyłącza szereg przepisów Pzp i jeśli w tle istnieje pandemia COVID
to zasad ogólnych zmian umowy się nie stosuje?
Wyobraźmy sobie, że przepisu tego nie wprowadzono. Czy
wobec tego istniałyby prawne możliwości reagowania na odmienne otoczenie zamówień publicznych w związku z pandemią?
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1 kwietnia 2020 roku Komisja Europejska wydała „Komunikat
Komisji – Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram
dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19’’. W jego treści KE
co prawda nie odnosiła się do zawartych umów, ale wskazała, że
obecne przepisy są wystarczające dla prowadzenia postępowań
związanych ze stanem epidemii, w szczególności wyliczyła:
„Nabywcy publiczni mają kilka możliwości, które mogą rozważyć:
- Po pierwsze, w pilnych przypadkach mogą skorzystać z możliwości znacznego skrócenia terminów, aby przyspieszyć przebieg
postępowań prowadzonych w oparciu o procedurę otwartą lub
procedurę ograniczoną,
- Jeżeli taka elastyczność będzie niewystarczająca, można przewidzieć procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ostatecznie można by nawet dopuścić
bezpośrednie udzielenie zamówienia wybranemu wcześniej
podmiotowi gospodarczemu, pod warunkiem, że podmiot ten
jest jako jedyny w stanie zrealizować wymagane dostawy przy
ograniczeniach technicznych i czasowych spowodowanych pilną koniecznością,
- Ponadto nabywcy publiczni powinni również rozważyć możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań i nawiązania
współpracy z podmiotami rynkowymi’’.
Oceniając jednak rozwiązania istniejące w prawie unijnym
i zaimplementowanych w polskich przepisach zasadach, o których mówi powyższy komunikat na tle wprowadzonego art. 6
ustawy o COVID, należy pozytywnie ocenić działania krajowego
ustawodawcy, który uznał, że tak szczególne zagadnienie, jakim
jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii, nie powinno być obwarowane procedurami, o ile spełnione będą wskazane
w analizowanym przepisie warunki.
Zajmując się jednak już zawartą umową, należy zwrócić uwagę
na treść art. 144 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
,,Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy
ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:(…)
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50 proc. wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.’’
Czy ten przepis nie jest wystarczający dla realizacji celu, jakim
było wprowadzenia art. 15 r ust 1-6 Pzp? Epidemia jest okolicznością nieprzewidywalną co do zasady i jeśli jej trwanie tak wpływa
na realizację umowy, to zgodnie z cytowanym przepisem istnieje możliwość jej zmiany. Jednakże odpowiedź na zadane pytanie
jest częściowo negatywna. Otóż art. 144 Pzp to jedynie możliwość
zmiany umowy w zakresie Pzp, co dalej oznacza, że zamawiający ma takie prawo bez narażenia się na konsekwencje związane
z niedopuszczalna zmianą umowy, jednak wcale tej zmiany nie
musi dokonać. Art. 15 r ust 1-6 ustawy o COVID, poza niepotrzebną procedurą wzajemnego informowania się stron umowy oraz
niezrozumiałymi katalogami otwartymi przypadków uzasadniających zmianę umowy, w swojej istocie jest pożądany z punktu widzenia przede wszystkim wykonawcy. Co prawda przepis
ten nie wprowadza wprost obowiązku zmiany umów, jednakże
można z niego wyczytać, że strona znajdująca się w niekorzystnym położeniu z powodu epidemii ma możliwość wystąpienia
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z roszczeniem przed sądem o nakazanie zmiany umowy (np. art.
64 Kodeksu cywilnego w zakresie umów z Pzp lub art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 15 r ust 11 ustawy
o COVID).
Również pozytywnie należy ocenić ustępy 7-9 w art. 15 r ustawy o COVID, jako że dotyka on treści umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, a w takim zakresie nie istnieją
przepisy dotychczasowe w systemie zamówień publicznych.
Niezrozumiałe jest natomiast wprowadzenie ustępu 10:
,,W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są
pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zasadą wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego jest równoważność formy pisemnej z formą elektroniczną dla dokonywanych czynności prawnych. W tym miejscu należy wskazać, że
czym innym jest forma elektroniczna, a czym innym postać elektroniczna. Zgodnie z treścią art. 78(1) par. 1 Kodeksu cywilnego,
do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza
złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oznacza to, że poza postacią elektroniczną nie istnieje forma
elektroniczna, a to z kolei oznacza, że opatrzenie kwalifikowanym
podpisem elektronicznym określonego oświadczenia dotyczy
tylko jego postaci elektronicznej. Wydruk takiego dokumentu to
stworzenie kopii, która nie posiada waloru oryginału dokumentu. Co więcej, przepis dotyczący zrównania formy elektronicznej
(art. 78(1) par. 2 kc jest przepisem dyspozytywnym i wola stron
określonej czynności może zadecydować, że czynność, np. udzielenie pełnomocnictwa, może być dokonane jedynie pisemnie (tak
np. Ciszewski Jerzy (red.), Nazaruk Piotr (red.), Kodeks cywilny. Komentarz). To z kolei oznacza, że jeśli strony wprost nie wskazały, że
umowa może zostać zawarta jedynie w tradycyjnej, papierowej
(pisemnej) formie, to elektroniczna forma jest dopuszczalna i równoważna pisemnej.

Podsumowanie
Wskazać należy, że założenie ustawodawcy co do konieczności uregulowania sytuacji pandemii i jej wpływu na treść umowy należy co do zasady oceniać pozytywnie. Pozwoli to określić
podstawę zmian umowy w sposób znacznie łatwiejszy, aniżeli
opierając się jedynie na dotychczasowych rozwiązaniach, np. poprzez klauzulę rebus sic stantibus wyrażoną w art. 357(1) Kodeksu
cywilnego. Nie jest natomiast wystarczającą podstawą żądania
zmiany umowy treść art. 144 Pzp. Natomiast należy ocenić przepisy 15s, 15t oraz 15u ustawy o COVID jako zbędne. Istotą odpowiedzialności, o której w nich mowa, jest obowiązek dochodzenia
określonych należności wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Muszą one mieć określoną podstawę albo
umowną, np. kary umowne, albo ustawową, np. odszkodowanie.
Sytuacja pandemii i jej wpływ na wykonywanie umowy jest tzw.
istnieniem siły wyższej i o ile wprost wykonawcy nie przyjęli na
siebie odpowiedzialności za sytuacje niezawinione, to zamawiający bez istnienia wskazanych wyżej przepisów nie powinien naliczać ani kar, ani żądać odszkodowania. 
n
1 Tomasz Krywan - Sprawdź, co jest towarem w rozumieniu ustawy o VAT – Doradca VAT
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Działania PTPiREE w obszarze regulacji
prawnych w kwietniu 2020 roku
L.p.

Obszar działań

Wykaz materiałów źródłowych

1.

Regulacje i działania związane z funkcjonowaniem OSD/OSP w warunkach
epidemii i wspierające ożywienie gospodarki i inwestycje operatorów

• Zgłoszona do MK/MAP propozycja PTPiREE zagadnień wymagających zmian prawnych –
2.04.2020 roku
• Pismo PURE do MK - odniesienie się do propozycji PTPiREE – 10.04.2020 roku
• Propozycje PTPiREE w zakresie zmian prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania OSD w okresie pandemii – 23.04.2020 roku
• Propozycje przepisów usprawniających oraz optymalizujących inwestycje OSD w czasie
stanu epidemii oraz po jego zakończeniu w celu ożywienia gospodarki – 23.04.2020 roku
• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia RM ws. ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 17.04.2020 roku
• Połączone uwagi PTPiREE oraz TGPE (zgłoszone przez MK do RM) do projektu rozporządzenia RM ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii – 30.04.2020 roku
• Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo PTPiREE z marca ws. szybkich procedur testów
diagnostycznych dla kluczowych pracowników służb energetycznych – 30.04.2020 roku

2.

Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Stanowisko PTPiREE – odniesienie się do wyliczeń PSE dot. administrowania/współadministrowania – 27.04.2020 roku

3.

Inicjatywa związana z legalizacją liczników

• Pismo prezesa GUM - odpowiedź na postulat PTPiREE z lutego – 7.04.2020 roku
• Korespondencja (PTPiREE, MK, GUM) ws. zastosowania przepisów dot. legalizacji ponownej
w obliczu epidemii (i zmian w regulacjach)

4.

Konsultacje robocze w ramach PEP 2040

• Wyjaśnienia PTPiREE dotyczące poziomu wskaźników SAIDI, SAIFI na tle innych państw
europejskich (PEP 2040) – 24.04.2020 roku

5.

Konsultacje MC projektu stanowiska rządu RP dot. komunikatu KE
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G
w Unii Europejskiej - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi”

• Projekt stanowiska rządu ws. komunikatu KE dot. 5G

6.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

• Projekt nowelizacji ustawy o OZE – kwiecień 2020 roku
• Wstępne uwagi PTPiREE do projektu nowelizacji ustawy o OZE – 25.04.2020 roku
• Odpowiedzi PTPiREE na pytania ws. wirtualnie eksploatowanej instalacji – 25.04.2020 roku

7.

Propozycja przepisów w zakresie implementacji dyrektywy rynkowej
dot. elastyczności

• Propozycja przepisów PTPiREE w zakresie elastyczności OSD
• Odniesienie do materiału PSE na temat elastyczności
• Tabela korelacji dla propozycji przepisów OSD

8.

• Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania
ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
lub ciepła
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania • Uzasadnienie do projektu rozporządzenia RM ws. ograniczeń w dostawach energii
elektrycznej
ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii
• OSR rozporządzenia ws. ograniczeń w dostawach energii elektrycznej
elektrycznej lub ciepła
• Uwagi PTPiREE do projektu rozporządzenia RM ws. ograniczeń w dostawach energii
elektrycznej – 30.04.2020 roku
• Uwagi PTPiREE do oceny skutków regulacji projektu rozporządzenia RM – 30.04.2020 roku

Regulacje i działania związane z funkcjonowaniem OSD/OSP
w warunkach epidemii
W związku z sytuacją epidemiczną zrzeszeni w PTPiREE OSE kontynuowali działania prewencyjne oraz uzgadniali z odpowiedzialnymi resortami propozycje rozwiązań formalnoprawnych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości świadczenia
usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Na początku
kwietnia PTPiREE przekazało do Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa
Aktywów Państwowych propozycje zagadnień wymagających, według OSD, uwzględnienia w kolejnych regulacjach prawnych. Do

propozycji odniósł się Prezes URE. Wobec nowo przyjmowanych
regulacji, a także stanowiska PURE, ponowiono część postulatów
OSD. Opracowano i przekazano do Ministerstwa Klimatu propozycje zmian prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania OSD w okresie pandemii, a także propozycje przepisów
usprawniających i optymalizujących inwestycje OSD w czasie stanu epidemii oraz po jego zakończeniu, również w celu ożywienia
gospodarki.
PTPiREE składało także dwukrotnie propozycje uwag do projektów kolejnych rozporządzeń RM w sprawie ustanowienia
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określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dotyczyły one m.in. udostępniania operatorom sieci danych o lokalach zamieszkiwanych przez osoby
przebywające na kwarantannie i izolacji domowej, co znalazło odzwierciedlenie w przepisach.
30 kwietnia otrzymano również pismo z Ministerstwa Zdrowia,
będące odpowiedzią na przekazane w marcu postulaty PTPiREE
w sprawie szybkich procedur testów diagnostycznych dla kluczowych
pracowników służb energetycznych.

Prace nad nowelizacją Pe
oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI
W ramach uzgodnień dotyczących nowelizacji Prawa energetycznego w zakresie AMI oraz aktów wykonawczych kontynuowane są
ustalenia między branżą a resortem m.in. w zakresie zmian w regulacjach w związku z RODO. Dyskusyjna pozostaje realizacja obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych: określenia ról
administratorów danych osobowych, możliwości realizacji obowiązku
informacyjnego za pośrednictwem stron internetowych oraz rozliczania kosztów. Pod koniec kwietnia do Ministerstwa Klimatu przekazano
odniesienie OSD do wyliczeń PSE na temat kosztów w modelu administrowania/współadministrowania wraz ze wskazaniem szacowanych kosztów w obu wersjach modelu.
Podobnie jak przekazała przedstawicielka URE w zespole,
„w opinii Prezesa URE istotne jest pokreślenie konieczności zachowania reguł unbundlingu przy tworzeniu rozwiązań i szacowaniu kosztów CSIRE. (…) Szczegółowo materia ta została opisana
w opublikowanych w lutym 2019 roku ,,Wytycznych do treści Programów zgodności’’ (…). W URE prowadzone są postępowania
w sprawie zatwierdzenia zmian w programach zgodności, zgodnie z ww. ,,Wytycznymi(...).”

Inicjatywa związana z legalizacją liczników
PTPiREE otrzymało z GUM stanowisko wobec inicjatywy PTPiREE dotyczącej zmian przepisów rozporządzenia w sprawie upoważnień do
legalizacji, które umożliwiłyby legalizację statystyczną liczników energii elektrycznej. Zdaniem operatorów, masowy proces instalacji liczników zdalnego odczytu implikuje konieczność zmian w przepisach,
umożliwiających podmiotom upoważnionym w strukturach OSD
i poza nimi wykonywanie legalizacji ponownej – w tym statystycznej
– liczników energii elektrycznej wprowadzonych do obrotu i użytkowania klasy A, B i C.
Jednocześnie – w związku z ograniczeniami wykonywania legalizacji spowodowanymi epidemią – wymieniana była korespondencja z GUM na temat zastosowania art. 26c ustawy COVID 19. Mając
na uwadze potrzeby rynku, GUM zgłosił do Ministra Rozwoju inicjatywę legislacyjną rozszerzenia stosowania przepisów epizodycznych, również w odniesieniu do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub do użytkowania w wyniku dokonania
oceny zgodności.

Konsultacja robocze – PEP 2040
W ramach prac nad „Polityką energetyczną Polski do 2040 roku”
Ministerstwo Klimatu zwróciło się do PTPiREE z prośbą o doprecyzowanie i wyjaśnienie uwag zgłoszonych na wcześniejszym etapie
konsultacji. Pytania dotyczyły mierników/punktów odniesienia (PL vs.
średni poziom w UE) w zakresie wskaźników jakości świadczonych
usług związanych z dostawą energii elektrycznej, jak np. czas i częstość
trwania przerww dostawach energii (SAIDI, SAIFI) oraz wskaźnik realizacji umów przyłączeniowych.
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Po analizie w ramach PTPiREE możliwości w zakresie wskaźników
SAIDI i SAIFI wyznaczanych w różnych krajach europejskich, zarówno
pod kątem danych, które służą do ich wyznaczania, jak i struktury sieci,
która ma na nie duży wpływ – przekazano materiał podsumowujący
te analizy.

Konsultacje MC projektu stanowiska rządu RP
Na początku kwietnia do PTPiREE wpłynęło z Ministerstwa Cyfryzacji zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektu stanowiska
rządu RP dotyczącego komunikatu KE do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w Unii Europejskiej –
wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” – (COM(2020)50). Po analizie
dokumentu uznano, że nie wymaga on zgłoszenia uwag.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE
W ramach działającej przy Ministerstwie Rozwoju Grupy Roboczej
Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energi trwają prace
nad nowelizacją ustawy o OZE w sprawie zbiorowego wykorzystania instalacji OZE w modelu prosumenckim.
17 kwietnia do PTPiREE skierowano projekt nowelizacji przepisów
m.in. ustawy o OZE, mający na celu włączenie do porządku prawnego
możliwości zbiorowego wykorzystywania instalacji OZE (czyli w słowniku nowelizacji ,,wirtualnie eksploatowanej instalacji”) przez podmioty indywidualne uzyskujące tą drogą status prosumenta. W ten sposób
obecny model prosumencki, związany teraz z fizyczną, wyodrębnioną
mikroinstalacją OZE, zostałby rozszerzony w sposób ,,wirtualny” na niezależną (w tym oddaloną fizycznie) instalację OZE lub jej część, która
mogłaby być eksploatowana wspólnie przez większą liczbę tego typu
podmiotów – wirtualnych prosumentów, zyskujących przywileje indywidualnego prosumenta energii odnawialnej. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju zwróciło się z prośbą o ustosunkowanie do pytań
zawartych w osobnym materiale.
Wstępne uwagi do zaprezentowanego projektu oraz odpowiedzi
na postawione pytania przekazano 25 kwietnia do resortu rozwoju.

Prace nad implementacją dyrektywy rynkowej – elastyczność
Kontynuując współpracę z resortem odpowiedzialnym za sprawy
energii nad przepisami implementującymi dyrektywę rynkową, do
Ministerstwa Klimatu 24 kwietnia przesłano:
1. projekt przepisów w zakresie usług elastyczności dotyczących
OSD,
2. tabelę korelacji dla przepisów dotyczących OSD,
3. odniesienie do propozycji PSE w zakresie usług elastyczności.

Projekt rozporządzenia RM w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń
w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej lub ciepła
W wyniku uzgodnień Zespołu ds. Elektroenergetyki przy Zespole Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu podjęto prace
nad projektem rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. Wypracowane w ramach PTPiREE uwagi, postulaty i propozycje zmian w treści dokumentu wraz z propozycjami modyfikacji w zakresie oceny skutków
regulacji przekazano do resortu klimatu 30 kwietnia.

Biuro PTPiREE, Poznań, 30 kwietnia 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.
Ochrona zdrowia pracowników
operatorów
Rozporządzeniem RM z 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii utrzymano przepis o udostępnianiu OSD i OSP
danych dotyczących osób poddanych
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych. Ma je obowiązek udostępniać Policja lub wojewoda
na wniosek przedsiębiorcy i dotyczą one
osób, które przekroczyły granicę RP i będą odbywać obowiązkową kwarantannę,
a także innych, podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią, podlegających izolacji w warunkach
domowych, tych, w stosunku do których
podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego na SARS-CoV-2 oraz zakażonych tym wirusem. Takie środki są
wymagane w celu uniknięcia wejścia
przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych na teren nieruchomości, w której
przebywa osoba stanowiąca potencjalne
źródło zakażenia.

Tarcza 3.0
Ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 Sejm wprowadził kilka zmian dotyczących sektora
elektroenergetyki. Przede wszystkim określono, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przekazywanie projektów
umów lub projektów zmian w zawartych
umowach oraz powiadomień określonych
w art. 5 ust. 5 i 6 Prawa energetycznego
może nastąpić – po uzyskaniu zgody odbiorcy – z użyciem środków komunikacji
elektronicznej. Ponadto przedłożenie sprawozdania z działalności Prezesa URE przełożono z 30 kwietnia na 31 maja 2020 roku.

Co także istotne, po upływie siedmiu dni od dnia wejścia w życie ustawy podejmą bieg rozpoczęte terminy procesowe i sądowe w określonych
sprawach oraz terminy określone przepisami prawa administracyjnego. Uchylono bowiem art. 15 zzr tzw. ustawy
COVID, który przewidywał wstrzymanie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego i art. 15
zzs, który wstrzymał bieg terminów procesowych i sądowych w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
w m.in. postępowaniach sądowych,
w tym sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych, w sprawach o wykroczenia
oraz administracyjnych.
W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz
w ciągu roku od odwołania ostatniego
z nich w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego wprowadzono:
 możliwość przeprowadzenia rozprawy
lub posiedzenia jawnego przy użyciu
urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim
przekazem obrazu i dźwięku, przy
czym osoby w nich uczestniczące nie
muszą przebywać w budynku sądu,
chyba że przeprowadzenie rozprawy
lub posiedzenia jawnego bez użycia
tych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim
uczestniczących;
 
możliwość zarządzenia przez przewodniczącego przeprowadzenia posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna
rozpoznanie sprawy za konieczne,
zaś przeprowadzenie wymaganych
przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób
w nich uczestniczących i nie można

przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem
obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie
sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego;
 
możliwość – jeżeli ze względu na
szczególne okoliczności prezes sądu
tak zarządzi – uczestniczenia przez
członków składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy,
w posiedzeniu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi
do zamknięcia rozprawy.
Jeżeli w sprawie rozpoznawanej
według przepisów k.p.c. postępowanie
dowodowe przeprowadzono w całości,
sąd może zamknąć rozprawę i wydać
orzeczenie na posiedzeniu niejawnym
po uprzednim odebraniu od stron lub
uczestników postępowania stanowisk
na piśmie.

Podział pracy
w kierownictwie MAP
Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 11 maja 2020 roku określiło podział pracy w kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych. I tak szef
resortu:
1. inicjuje i opracowuje politykę Rady
Ministrów w zakresie działów administracji rządowej ,,Aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin’’
oraz przedkłada w tych kwestiach
inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady
Ministrów oraz realizuje politykę
ustaloną przez RM;
2. koordynuje pracę kierownictwa MAP
oraz ustala podstawowe kierunki polityki MAP;
3. reprezentuje urząd ministra, w szczególności w kontaktach z Prezydentem RP, Sejmem i Senatem, Radą
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W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wprowadzono możliwość zarządzenia przez przewodniczącego
przeprowadzenia posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne

Ministrów, Najwyższą Izbą Kontroli,
partiami politycznymi, ogólnopolskimi organizacjami związków zawodowych i organizacjami pracodawców.
Do wyłącznej kompetencji Ministra
Aktywów Państwowych należy:
1. akceptowanie i kierowanie pod obrady właściwych komitetów RM oraz
RM opracowanych w resorcie:
 
projektów ustaw, projektów założeń
projektów ustaw oraz projektów innych
aktów normatywnych, uchwał RM,
 dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń
do nich,
 ocen realizacji zadań, stanowisk i innych rozstrzygnięć,
 stanowisk rządu do poselskich albo senackich projektów ustaw;
2. występowanie o nadanie odznaczeń
państwowych oraz honorowych odznak resortowych;
3. tworzenie, łączenie, podział i likwidacja
jednostek organizacyjnych podległych
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4.

5.




Ministrowi Aktywów Państwowych
lub przez niego nadzorowanych;
powoływanie i odwoływanie członków zarządów, rad nadzorczych,
pełnomocników wspólnika oraz likwidatorów w spółkach, w których
minister wykonuje uprawnienia
Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych
mu podległych lub przez niego
nadzorowanych;
zatwierdzanie:
instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji
mieszanych i innych, których skutkiem może być podjęcie przez ministra zobowiązań prawnych lub
finansowych,
urlopów oraz krajowych i zagranicznych podróży służbowych sekretarzy
stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także krajowych
i zagranicznych podróży służbowych
pracowników Gabinetu Politycznego
Ministra.

W razie nieobecności ministra funkcje
wykonują – wskazani imiennie – sekretarze i kolejno podsekretarze stanu.

Projekt ustawy o dofinansowaniu
kosztów przedsiębiorców
Pod numerem druku sejmowego 345
opublikowano poselski projekt ustawy
o dofinansowaniu kosztów stałych przedsiębiorców w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia
COVID-19. Przewiduje on dofinansowanie
z budżetu państwa kosztów stałych przedsiębiorców do kwoty nieprzekraczającej
50 tys. zł miesięcznie przez sześć miesięcy,
przy określonym spadku obrotów gospodarczych u wnioskującego przedsiębiorcy. Dotowanymi kosztami stałymi miałyby
być m.in. koszty zapłaty za dostarczanie paliw gazowych lub energii. Dofinansowanie
miałoby mieć charakter dotacji i być rozliczane na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych. Szczegóły wniosku i procedura udzielenia wsparcia miałyby być określone w rozporządzeniu. 
n
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Instalacja fotowoltaiczna
– pierwsze doświadczenia
z eksploatacji
W poprzednim artykule dotyczącym instalacji PV, opublikowanym
w nr 3/2020 miesięcznika „Energia Elektryczna”, opisałem koszt montażu
i starałem się wyznaczyć czas, po którym zwróci się inwestycja we własną
mikroinstalację PV. Teraz chciałbym zaprezentować kilka szczegółów
związanych z pierwszymi doświadczeniami z jej eksploatacji.
SEBASTIAN BRZOZOWSKI
Biuro PTPiREE

Po zakończeniu montażu dokonano zgłoszenia mikroinstalacji PV do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego
celem jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Polega ono na wymianie
licznika na dwukierunkowy i OSD ma na
to 30 dni. Z racji lokalizacji omawianej instalacji przyłączenia dokonywała Enea
Operator Sp. z o.o. Zgłoszenia dokonano
3 marca. Niestety, w toku weryfikacji złożonych dokumentów stwierdzono błędy, które wymagały korekty, w związku
z czym wymiana licznika (przyłączenie do
sieci) odbyła się 14 kwietnia. Tego samego dnia włączono falownik, co umożliwiło produkcję energii elektrycznej we własnej mikroinstalacji. Po kilku dniach od
wymiany licznika Enea Operator przesłała
potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci (zaświadczenie wymagane jest
do zgłoszenia do programu „Mój prąd”),
a Enea SA – umowę o świadczenie usługi
kompleksowej.
Pomimo ogłoszenia w międzyczasie
stanu pandemii w Polsce i zamknięcia
z tego powodu Biur Obsługi Klienta na obszarze działania Enei Operator, uznać należy, że proces zgłoszenia mikroinstalacji
do sieci i komunikacja z OSD przebiegły
wzorcowo. Po otrzymaniu potwierdzenia
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Zagadnienia formalnoprawne

Rys. 1. Z djęcia układu pomiarowo-rozliczeniowego przed i po wymianie licznika na dwukierunkowy

przyłączenia mikroinstalacji do sieci oraz
numeru umowy kompleksowej 26 kwietnia dokonano zgłoszenia instalacji do programu „Mój prąd”.
Program priorytetowy „Mój prąd”
stanowi instrument wsparcia rozwoju
energetyki prosumenckiej, a konkretnie

mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV)
w Polsce. Obejmuje on osoby fizyczne
wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę
kompleksową na wprowadzanie do sieci
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie w formie
maj 2020 ENERGIA elektryczna l 21
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Rys. 2. Liczba dotacji przyznanych w ramach programu „Mój prąd” oraz moc instalacji PV w podziale na województwa
(źródło: https://mojprad.gov.pl)

dotacji wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie
więcej niż 5 tys. zł. Kwota alokacji w ramach programu sięga miliona złotych.
Od 31 marca wniosek do programu
„Mój prąd” złożyć można jedynie w formie elektronicznej, co wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wypełnienie
samego wniosku jest stosunkowo proste,
wymaga jednak dołączenia do niego kilku
dokumentów:
 kopii faktury za dostawę i montaż mikroinstalacji PV,
 dowodu zapłaty faktury,
 zaświadczenia operatora sieci dystrybucyjnej, potwierdzającego montaż
licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji, w przypadku gdy jest ona
montowana samodzielnie.
Z uwagi na liczbę złożonych w ramach
programu „Mój prąd” wniosków, obecny
czas ich rozpatrzenia sięga trzech miesięcy, a w przypadku błędów wymagających
poprawek wydłuża się do pół roku.

instalacji – większość falowników i producentów oferuje taką funkcjonalność.
Dostępna jest także uproszczona aplikacja na smartfon. Poniżej przedstawiono
kilka pierwszych obserwacji dla omawianej instalacji (dla przypomnienia: falownik
o mocy 3 kW, panele o mocy 3,4 kWp, kierunek ustawienia paneli praktycznie na
południe, kąt nachylenia to 40°):
 instalacja w kwietniu w pogodne dni
dostarczała ponad 23 kWh energii
dziennie,

 najmniejsza ilość wyprodukowanej
energii w ciągu doby to 4,691 kWh
(29 kwietna przy praktycznie całkowitym zachmurzeniu),
 średnia ilość energii wyprodukowanej
w ciągu jednego dnia w obserwowanym okresie to 18,019 kWh (342,362 kWh
w czasie 19 dni),
 przez pierwsze trzy tygodnie pracy
zanotowano jedynie jedno wyłączenie instalacji – 23 kwietnia – spowodowane brakiem napięcia w sieci
zasilającej (falownik wyłączył się automatycznie; ponieważ mikroinstalacja
skonfigurowana jest na pracę z siecią
elektroenergetyczną, brak napięcia
w sieci powoduje natychmiastowe
wyłączenie falownika, co skutkuje
brakiem zasilania w gospodarstwie
domowym),
 co ciekawe, nawet brak bezpośredniego nasłonecznienia paneli PV nie
powoduje ich automatycznego wyłączenia – pracują nadal, jednak z bardzo
małą mocą.
Według danych producenta falownika, mikroinstalacja o podanych parametrach powinna produkować w kwietniu
średnio około 12 kWh energii na dzień.
W tym konkretnym przypadku udało się
wyprodukować 311,17 kWh w 16,5 dnia
(14 kwietnia dokonano przyłączenia mikroinstalacji do sieci około godz. 12.00),
czyli średnio 18,859 kWh energii dziennie. Ponieważ doświadczenia odnoszą się

Doświadczenia eksploatacyjne
Ponieważ mikroinstalację przyłączono
do sieci 14 kwietnia, siłą rzeczy doświadczenia obejmują niezwykle krótki okres
(15 kwietnia – 3 maja). Przedstawienie poniższych danych jest możliwe dzięki przyłączeniu falownika do Internetu i utworzeniu przez instalatora dostępu do aplikacji
podającej podstawowe parametry pracy
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Wykres 1. Przykładowy wykres pracy mikroinstalacji 17 kwietnia

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

Wykres 2. Przykładowy wykres pracy mikroinstalacji w pierwszym tygodniu funkcjonowania (15-21 kwietnia)

Wykres 3. Produkcja energii elektrycznej w kwietniu

do wyjątkowo krótkiego okresu, trudno
powiedzieć, jaka będzie produkcja energii elektrycznej w kolejnych miesiącach.
Może to także wynikać z wyjątkowo bezdeszczowego (niestety) i słonecznego
kwietnia.

Pytania i uwagi
Ponieważ pierwszą część artykułu opublikowano także na portalu CIRE
(https://cire.pl), pojawiło się tam kilka komentarzy i uwag, do których chciałbym
się odnieść.

Wśród nich był m.in. zarzut, że instalacja PV bez dotacji i bez współpracy
z systemem elektroenergetycznym zwracałaby się dużo dłużej lub byłaby trwale nierentowna (w przypadku budowy własnego
magazynu energii). Myślę, że jest w tym dużo prawdy, warto jednak pamiętać, iż:
 Polska zobowiązana jest do wywiązania
się z celu OZE. Dotacje zachęcają prywatnych inwestorów do inwestowania
w PV własnych środków, co ułatwi naszemu krajowi wywiązanie się z nałożonych zobowiązań.

 W rzeczywistych warunkach (zużycie
w domu jednorodzinnym bez ogrzewania elektrycznego to na ogół 25003000 kWh rocznie, czyli mikroinstalacja
powinna mieć około 3,0-3,6 kW) dotacja rzadko pokrywa połowę kosztów
mikroinstalacji. W omawianym przypadku mówimy jednak o stosunkowo
niewielkiej mikroinstalacji, gdzie możliwe dotacje czy zwolnienia stanowią liczącą się pomoc przy jej budowie. Jednak dla przywołanych w komentarzach
odbiorców ogrzewających budynek
mieszkalny energią elektryczną moc
instalacji musi być nawet kilkukrotnie
wyższa – wówczas wielkość dotacji
(procentowo) maleje. Maleje również
współczynnik energii pobranej z sieci
do energii oddanej.
 Wbrew pozorom, mimo większego obciążenia, przesyłowe linie energetyczne
lepiej radzą sobie zimą niż latem, gdy
dzięki niższej temperaturze otoczenia
wzrasta moc przesyłowa. Latem spory
problem mają także elektrownie węglowe, które wymagają wody do chłodzenia – a w warunkach obecnej suszy
staje się to trudne do zagwarantowania. Dzięki zwiększeniu mocy instalacji
PV i coraz bardziej rosnącemu latem
zapotrzebowaniu na energię dla instalowanych masowo systemów klimatyzacji, wydaje się, że ryzyko poważnej
awarii systemu maleje.
 Oczywiście duża liczba mikroinstalacji, często zlokalizowana punktowo
(np. na jednej ulicy) i przyłączona do
sieci nn może spowodować problemy
z odbiorem tak dużej mocy, co rodzi
konieczność przebudowy sieci nn
przez OSD.
Jeden z komentarzy sugerował, że
nie każdego stać na dotację. Jednak teraz
stosunkowo łatwo uzyskać kredyt na budowę mikroinstalacji, zwłaszcza fotowoltaicznej. Często pośredniczą w tym firmy
dokonujące jej montażu. Stąd każdy, kto
posiada odpowiednie warunki techniczne
(usytuowanie budynku, powierzchnię na
instalację paneli PV), może taką instalację
zamontować.
I ostatnia uwaga: w instalacji elektrycznej, do której przyłączona jest omawiana
mikroinstalacja PV, zauważalne są zmiany
napięcia – zdarza się, że w słoneczny dzień
napięcie przekracza 240 V, gdy rano i wieczorem spada na ogół o 3 do 5 V.
Jeśli mają Państwo uwagi lub komentarze do tego artykułu, zapraszam do
kontaktu. 
n
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Przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku

Zdjęcie: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander PHEV 2020

Auto wyposażono w aż trzy silniki: jeden spalinowy oraz dwa elektryczne napędzające każdą oś osobno

Mitsubishi Outlander PHEV to pierwszy
i obecnie najpopularniejszy na świecie
i w Europie SUV z napędem hybrydowym.
Pierwszą jego generację zaprezentowano na targach w Paryżu w 2012 roku. Do
grudnia 2019 roku sprzedano aż 236 tys.
Outlandera PHEV, co czyni go najchętniej kupowanym SUV-em z napędem
hybrydowym.
Taką popularność Mitsubishi zyskało
m.in. dzięki zastosowaniu bardzo nietypowego rodzaju napędu. Auto bowiem wyposażono w aż trzy silniki: jeden spalinowy
oraz dwa elektryczne napędzające każdą
oś osobno.
 Silnik spalinowy – 2,4 litra pojemności
generuje 135 KM. Jednostka napędowa
pracuje w cyklu Atkinsona. Polega on
na tym, że kiedy zaczyna się suw sprężania, zawory są wciąż otwarte. Zamykają się z pewnym opóźnieniem, dlatego
suw sprężania jest wyraźnie skrócony.
Nie sprzyja to uzyskiwaniu dużej mocy
maksymalnej, ale taki zabieg stosuje się,
gdy priorytetem jest obniżenie zużycia
paliwa oraz większa sprawność podzespołu. Podobne rozwiązanie można
spotkać w napędach hybrydowych takich marek jak Honda czy Toyota.
 Silnik elektryczny napędzający przednią oś (generator) – 82 KM oraz 137 Nm
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został zintegrowany z generatorem,
który ładuje akumulator podczas jazdy.
 Silnik elektryczny napędzający tylną
oś – nieco mocniejszy od przedniego,
generuje 95 KM oraz 195 Nm.
 Bateria typu litowo-jonowego o pojemności 13,8 kWh przy 300 V.
Zastosowanie tego typu rozwiązań
sprawia, że możemy użytkować auto
w trzech trybach:
 Elektryczny – silniki elektryczne napędzają samochód, czerpiąc energię
z akumulatora. Zużycie paliwa i emisja
CO2 są wówczas zerowe. Napęd jest
cichy i ekologiczny. Prędkość maksymalna wynosi 135 km/h. Niestety mała bateria zastosowana w tym modelu
sprawia, że zasięg w trybie elektrycznym jest znikomy i wynosi zaledwie
45 km.
 Hybrydowy (typ równoległy) – napęd
spalinowy wspomagany jest silnikami
elektrycznymi, np. w trakcie jazdy ze
stałymi wyższymi prędkościami. W razie potrzeby większej mocy dołączane
są silniki elektryczne.
 Hybrydowy (typ szeregowy) – napęd
elektryczny wspomagany jest silnikiem spalinowym. Samochód napędzają silniki elektryczne, które zasilane
są prądem wytwarzanym przez silnik

spalinowy poruszający generatorem.
Tryb szeregowy aktywuje się, gdy poziom naładowania baterii jest niski
oraz w sytuacji zapotrzebowania na
większą moc, np. w trakcie gwałtownego przyspieszania lub podczas podjazdu pod wzniesienie.
Pojazd wyposażony jest w aż siedmiostopniową rekuperację, która umożliwia
odzyskiwanie energii elektrycznej podczas hamowania.
Stylistyka auta z zewnątrz, jak i wewnątrz nie zmieniła się diametralnie w porównaniu do wersji spalinowej. Karoseria
otrzymała jedynie dodatkowe emblematy
z napisem „PHEV’. Wnętrze także nie jest
niczym nowym, kilka detali takich jak łopatki do zmiany stopnia rekuperacji pod
kierownicą i inne przełączniki obsługujące tryby jazdy różnią go od benzynowego
brata.
Podstawowa wersja tego nietypowego ,,elektryka’’ kosztuje niecałe 176 tys. zł,
natomiast za najlepiej wyposażoną odmianę „Instyle Plus PHEV” przyjdzie zapłacić ponad 210 tys. zł.

Kasper Teszner
Biuro PTPiREE

Dane:
https://www.mitsubishi.pl/samochody/outlander-phev
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Koszty systemów łączności
Konieczność wdrożenia nowoczesnego systemu łączności mobilnej
wspomagającego zarządzanie siecią energetyczną skłania
do przeprowadzenia analizy kosztów budowy i eksploatacji systemów
łączności dyspozytorskiej opartych na technologiach TETRA i LTE.

MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE

Bezpieczeństwo prac na sieci elektroenergetycznej, skuteczność i szybkość usuwania awarii, wreszcie efektywność sterowania jej elementami zarządzanymi
z poziomu SCADA wymaga niezawodnej i efektywnej komunikacji radiowej.
W zdecydowanej większości krajów służby energetyczne dysponują wydzieloną
siecią łączności przewodowej i radiowej
ze względu na specyficzne wymagania
i odpowiedzialność za skutki braku energii
elektrycznej w krytycznych sytuacjach.
Ponieważ łączność radiową wykorzystuje się do sterowania pracą sieci średniego i niskiego napięcia, niezwykle ważne jest zapewnienie w łączności radiowej
bardzo wysokiego poziomu pewności
pracy oraz bezpieczeństwa transmisji
poleceń i potwierdzeń. Wymagany poziom pewności i bezpieczeństwa musi
być znacznie wyższy od takiego, jaki są
w stanie zapewnić klasyczne sieci radiokomunikacyjne. Pewność pracy winna
opierać się na odpowiedniej nadmiarowości rozwiązań. Można tutaj mówić
o podwajaniu wielu kluczowych elementów stacji radiowych oraz węzłów sterowania siecią radiową, zwielokrotnianiu
powiązań między stacjami radiowymi, czy
też częściowym pokrywaniu się zasięgów
sąsiednich stacji radiowych. Najważniejszym jednak elementem bezpieczeństwa
jest budowanie akumulatorowych stacji
umożliwiających długotrwałe (określone
wymogami kodeksów sieciowych) zasilanie urządzeń nawet w czasie poważnych
awarii sieci elektroenergetycznych. Bezpieczeństwo to przede wszystkim stosowanie takich środków technicznych,
aby sterowanie sieciami dystrybucyjnymi

»»»
Z uwagi na znaczenie
elektroenergetyki
dla bezpieczeństwa państwa
system łączności
na potrzeby tego sektora
powinien być jego własnością
lub pozostawać pod nadzorem,
tak aby zminimalizować wpływ
innych systemów łączności,
zwłaszcza publicznych,
co pozwoli uniknąć
planowanych i nieplanowanych
wyłączeń, awarii i fluktuacji
obciążenia ruchem.
Łączność dyspozytorska musi
umożliwiać bezkolizyjne
funkcjonowanie służb obsługi
sieci elektroenergetycznych
w każdych warunkach,
w tym kryzysowych,
w wymiarze lokalnym, krajowym
i europejskim. Ze względu
na wymagania funkcjonalne
i niezawodnościowe niezbędna
jest dojrzałość techniczna
i technologiczna urządzeń
łączności w ciągu kilkunastu lat.
System łączności powinien być
standaryzowany, ale też otwarty
i podatny na stosowanie
w jego ramach najnowszych
technik i technologii.

odbywało się wyłącznie za pomocą autoryzowanych poleceń pochodzących od
dyspozytorów OSD, bez możliwości ingerencji z zewnątrz.
Z uwagi na znaczenie elektroenergetyki dla bezpieczeństwa państwa system
łączności na potrzeby tego sektora powinien być jego własnością lub pozostawać pod nadzorem, tak aby zminimalizować wpływ innych systemów łączności,
zwłaszcza publicznych, co pozwoli uniknąć planowanych i nieplanowanych wyłączeń, awarii i fluktuacji obciążenia ruchem.
Łączność dyspozytorska musi umożliwiać
bezkolizyjne funkcjonowanie służb obsługi sieci elektroenergetycznych w każdych
warunkach, w tym kryzysowych, w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim.
Ze względu na wymagania funkcjonalne
i niezawodnościowe niezbędna jest dojrzałość techniczna i technologiczna urządzeń łączności w ciągu kilkunastu lat.
System łączności powinien być standaryzowany, ale też otwarty i podatny na
stosowanie w jego ramach najnowszych
technik i technologii. Faktycznie podstawowym i najczęściej wykorzystywanym
standardem usług dyspozytorskich sieci
ruchomej jest Terrestrial Trunked Radio
(TETRA). Stworzono go w celu zaspokojenia potrzeb służb zarządzania kryzysowego i jest szeroko stosowany, zwłaszcza
w krajach Europy, a także zalecany w relacjach transgranicznych. System łączności
oparty na standardzie TETRA gwarantuje
gotowość funkcjonowania i dostępność
podczas awarii masowych spowodowanych brakiem zasilania na rozległym obszarze w wyniku katastrof naturalnych
– takich jak: tornada, trąby powietrzne,
maj 2020 ENERGIA elektryczna l 25

ŁĄCZNOŚĆ
orkany, powodzie, śnieżyce, oblodzenia
infrastruktury energetycznej – i rozmaitych sytuacji kryzysowych.
Ważnym elementem jest wdrożenie
innych technologii łączności dyspozytorskiej, w tym sieci opartej na standardzie
LTE450, która ma wspomóc działanie systemu elektroenergetycznego równolegle
z siecią trunkingową TETRA. Sieć radiokomunikacji LTE450 powinna wspomagać działania operacyjne systemu TETRA
w zakresie transmisji danych. Ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu LTE450
(zakres usług, lokalizacje elementów, łącza teletransmisyjne, wsparcie serwisowe
i utrzymanie systemu, zarządzanie nim
oraz użytkownikami) jego operator będzie
musiał ściśle współpracować z OSD i OSP,
ponieważ korzysta z części ich zasobów
sieciowych (teletransmisyjnych) i lokalizacji elementów systemu. Ponadto niezbędna jest ścisła współpraca z OSD i OSP,
a w szczególności wykorzystanie specjalistycznych służb technicznych operatorów.
Wszystkie te elementy pozwolą na optymalizację kosztów eksploatacji systemu,
zwiększą jego poziom bezpieczeństwa
i zagwarantują szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych. Przy założeniu, że
LTE450 będzie systemem dla energetyki,
należy przewidzieć odpowiedni poziom
bezpieczeństwa zarówno w części radiowej, jak również teletransmisyjnej. Dotyczy
to elementów redundancji sprzętowej, zasilania rezerwowego oraz własnych łączy
teletransmisyjnych.
Spróbujmy zatem porównać koszty
wdrożenia i eksploatacji obu systemów
radiokomunikacyjnych. Dla potrzeb wykonania szacowania nakładów (CAPEX),
kosztów (OPEX) należy przyjąć, że zasięg
stacji bazowych systemu TETRA będzie
o około 2,5 proc. większy niż dla najbardziej efektywnego zasięgowo (modulacja
QPSK) wariantu systemu LTE. Zatem liczba stacji systemu LTE w takim wariancie
będzie podobna do systemu TETRA, jednak przepływność dostępna na granicy
komórki wyniesie około 8,8 Mb/s. Jest to
wartość znacznie większa niż dla systemu
TETRA, jednak mniejsza niż przepływności możliwe do uzyskania w systemie LTE
przy korzystniejszym schemacie modulacyjno-kodowym. Zasięg stacji systemu
TETRA w stosunku do wydajniejszego
przepływnościowo wariantu (modulacja
64QAM) systemu LTE jest około 2,6 razy
większy. Zatem można szacować (z dużym przybliżeniem), że wymagana liczba
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Tabela 1
Ilość

Koszt jednostkowy

Adaptacja istniejącego obiektu

500

100 000,00 zł

Budowa nowego obiektu

1000

370 000,00 zł

Adaptacja obiektu

450

100 000,00 zł

Linia radiowa

500

25 000,00 zł

Budowa światłowodu

450

515 000,00 zł

Budowa węzła teletransmisyjnego

450

25 000,00 zł

Instalacja antenowa

1950

44 000,00 zł

Stacja bazowa

1950

70 000,00 zł

Układ przełączników CORE

2

4 000 000,00 zł

Prace inżynierskie

1

500 000,00 zł

Prace związane z wdrożeniem systemu LTE

1

3 000 000,00 zł

Pozwolenie radiowe

100

1 900,00 zł

Terminal kliencki LTE

40 000

3 000,00 zł

Instalacja terminali

20 000

1 800,00 zł

Planowanie radiowe

1

5 950 000,00 zł

Logistyka

1

8 160 000,00 zł

Integracja z innymi systemami

5

3 000 000,00 zł

Rezerwa na nieprzewidziane prace
Kierowanie projektem

72 050 000,00 zł
1

9 090 000,00 zł

Ilość

Koszt jednostkowy

Utrzymanie własnych obiektów budowlanych

1500

2 000,00 zł

Dzierżawa obcych obiektów budowlanych

450

30 000,00 zł

Dzierżawa łącza radiowego (teletransmisja)

500

7 200,00 zł

Dzierżawa częstotliwości radiowej dla linii radiowej

500

1 200,00 zł

Serwis urządzeń transmisji danych

1

990 000,00 zł

Opłata operatorska za częstotliwość 450 MHz

1

4 000 000,00 zł

Serwis stacji bazowych

1

2 925 000,00 zł

Serwis przełączników centralnych systemu

1

120 000,00 żł

Konsultacje inżynierskie i pomoc techniczna

1

12 000,00 zł

60 000

90,00 zł

Tabela 2

Terminal kliencki LTE 450MHz

stacji LTE w takim wariancie będzie kilkukrotnie większa niż liczba stacji bazowych systemu TETRA, jednak przepływność uzyskiwana na granicy komórki
wyniesie około 26,4 Mb/s. Na podstawie
dostępnych informacji możemy przyjąć,
że LTE będzie wykorzystywał 1950 stacji
bazowych, z czego 500 zlokalizowanych

w istniejących obiektach systemu dyspozytorskiego, tysiąc wybudowanych,
a 450 wydzierżawionych od obcych operatorów. W sieci będzie pracowało docelowo około 60 tysięcy terminali, a w chwili
startu systemu - 40 tysięcy. W materiałach
na temat sieci LTE450 oszacowano, że
łączne nakłady na wdrożenie systemu LTE
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Tabela 3
Ilość

Koszt jednostkowy

Stacje bazowe

1102

100 000,00 zł

Kontenery z masztami radiowymi

1102

230 000,00 zł

Radiolinie

496

100 000,00 zł

Obiekty dzierżawione

320

180 000,00 zł

Obiekty nowo budowane

374

200 000,00 zł

Obiekty własne, wymagające przebudowy wież

150

30 000,00 zł

Obiekty wymagające przebudowy w miarę rozwoju sieci

385

5 000,00 zł

Wieże wymagające adaptacji w celu zwiększenia wysokości

20

180 000,00 zł

Obiekty wymagające przystosowania do dwóch instalacji anten

102

20 000,00 zł

Obiekty wymagające adaptacji budowlanych

20

25 000,00 zł

Bramki cyfra-cyfra typu LTE-TETRA

2

1 000 000,00 zł

Liczba bramek cyfra-cyfra typu TETRA-TETRA
* zależy od liczby systemów TETRA różnych dostawców

*

1 000 000,00 zł

Krajowe centra zarządzania siecią

2

2 500 000,00 zł

Regionalne centra zarządzania siecią

5

1 875 000,00 zł

Centrale

10

4 537 125,00 zł

Centra dyspozytorskie (konsole)

100

40 330,00 zł

Centra zarządzania spółek dystrybucyjnych

7

100 000,00 zł

Obiekty wymagające adaptacji budowlanych na potrzeby central

10

20 000,00 zł

50 000

2 000 zł

7

50 000,00 zł

Ilość

koszt jednostkowy

Terminale abonenckie
Sprzęt i oprogramowanie dla osób zajmujących się utrzymaniem
Tabela 4

Opłaty za korzystanie z terminali rozmownych

0

Opłaty za korzystanie z terminali do telemechaniki

0

Opłaty za korzystanie z terminali na potrzeby smart metering

0

Opłata za dzierżawę sieci szkieletowej

1300

960,00 zł

Roczna opłata za rezerwację częstotliwości na potrzeby stacji
bazowych

1

1 310 000,00 zł

Roczne opłaty za rezerwację częstotliwości na potrzeby radiolinii

1

1 028 000,00 zł

Roczna opłata operatorska

1

580 000,00 zł

Roczny koszt zarządzania siecią

14

72 000,00 zł

Dzierżawa infrastruktury transmisyjnej rocznie w okresie
przejściowym, obejmującym czas dopóki nie powstanie własna
infrastruktura sieci dosyłowej

1

2 015 000,00 zł

320

35 000,00 zł

Roczny koszt serwisu stacji bazowych

1

1 653 000,00 zł

Roczny koszt szkoleń pracowników obsługi sieci

81

20 000,00 zł

5000

150,00 zł

Roczny koszt dzierżawy obiektu

Roczny koszt obsługi sprzedaży usług

zamkną się kwotą miliarda 220 milionów
złotych. Tabela 1 przedstawia zestawienie
kosztów wdrożenia systemu opartego na
technologii LTE.
Roczny koszt utrzymania systemu wyniósłby 26,5 miliona złotych, co w ciągu 15
lat użytkowania stanowiłoby 30 proc. pierwotnych nakładów na jego wdrożenie.
Koszty utrzymania systemu LTE zawarto
w tabeli 2.
„Analiza finansowa wdrożenia systemu TETRA’’ zakłada, że sieć docelowo będzie wykorzystywała 1102 stacje bazowe,
z czego przewidziano 408 obiektów funkcjonujących w dotychczas pracującej sieci trunkingowej, budowę 374 nowych
i dzierżawę 320 od innych operatorów telekomunikacyjnych. Wyliczono, że łączna
liczba terminali pracujących w sieci wyniesie około 90 tysięcy, z czego w fazie
wstępnej 50 tysięcy. Szacowane nakłady
na budowę systemu opartego na technologii TETRA, zawierające koszty budowy
stacji bazowych, zakupu terminali, centrów zarządzania siecią, centrów dyspozytorskich, węzłów centralnych, obiektów
wspomagających i bramek dostępowych,
zamykają się kwotą 846 milionów złotych.
Wybrane koszty budowy systemu TETRA
obrazuje tabela 3.
Roczny koszt utrzymania sieci TETRA
w całym kraju, według założeń ,,Analizy
finansowej (…)’’, miałby wynieść 15,8 miliona złotych. Podczas użytkowania sieci
w okresie 15-letnim koszty utrzymania
systemu wyniosłyby około 28 proc. wartości nakładów. Wyszczególnienie rocznych
kosztów eksploatacji systemu łączności
TETRA zaprezentowano w tabeli 4.
Podsumowując powyższe zestawienie, należy zwrócić uwagę na ważny fakt:
wysokie koszty wdrożenia obu systemów
radiowych są pochodną dostosowania
do wymogów kodeksu NC-ER w punkcie
dotyczącym pewności zasilania rezerwowego. Koszt zwiększenia zasilania rezerwowego stosowanego w klasycznych
sieciach radiokomunikacyjnych z kilku godzin do wymogu 36-godzinnej rezerwy to
około 30 proc. ceny obiektu. Zważywszy
jednak na bezpieczeństwo energetyczne,
należy zgodzić się ze zwiększonymi nakładami wdrożenia sieci łączności wspomagających pracę systemu elektroenergetycznego. Od zapewnienia niezawodności
dostaw energii zależy przecież ciągłość
produkcji i rozwój gospodarki.
n
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Energetyczne miejsca

Karkonoskie muzeum
w elektrowni
Zdjęcia: Grzegorz Szymański; wikimedia commons, Koefbac

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, świadczą o długiej tradycji polskiej energetyki.

Muzeum, założone przez Jeleniogórski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, działa w budynku starej poniemieckiej siłowni wodnej. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest
agregat prądotwórczy z 1912 roku

Południowo-zachodnia część naszego kraju kojarzona jest przede wszystkim z licznymi elektrowniami wodnymi, które – mimo że zbudowane kilkadziesiąt lat temu
– nadal funkcjonują, dokładając się do rodzimej produkcji z OZE. Kiedy zwiedzamy
te okolice, nie możemy w turystycznych
planach pominąć Muzeum Energetyki
w Szklarskiej Porębie. Po jego zwiedzeniu
czeka nas moc innych atrakcji historycznych i przyrodniczych, a także relaks w ciekawych obiektach turystycznych.

Zaczęli pasjonaci z SEP
Muzeum Energetyki działa od 1975 roku. Założone przez Jeleniogórski Oddział
28
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Stowarzyszenia Elektryków Polskich w budynku starej poniemieckiej siłowni wodnej. Elektrownia powstała w 1900 roku
i pracowała na potrzeby sąsiedniej fabryki papy oraz tektury. W 1935 roku obiekt
stał się częścią ogólnoniemieckiej sieci
energetycznej.
Ojcem Muzeum Energetyki był inż. Ludwik Szczepaniak – zasłużony senior dolnośląskiego SEP. Początkowo placówka
była minimuzeum, jednak z czasem, gdy
eksponatów i zwiedzających przybywało,
zyskała status muzeum w pełni tego słowa
znaczeniu.
Przez lata Ludwik Szczepaniak był jego
kustoszem, oprowadzał grupy turystów

i pieczołowicie restaurował wszystkie eksponaty, a o każdym z nich mógł opowiadać godzinami. Teraz w obiekcie można
doliczyć się ponad 600 okazów historycznych; najstarsze pochodzą z początku
XX wieku i co najciekawsze – wiele urządzeń zachowało sprawność.

Eksponaty od konsumentów
i energetyków
Na stosunkowo małej powierzchni zgromadzono wiele eksponatów. Są tam zarówno urządzenia w różnych okresach
rozwoju naszej branży wykorzystywane do produkcji i dystrybucji energii, jak i

WYDARZENIA
przyrządy, które – pobierając prąd – służyły
konsumentom. Zwiedzających zainteresuje zapewne kolekcja liczników energii,
przekładników prądowych i napięciowych
niskiego oraz wysokiego napięcia. Obejrzą
oni również transformatory, izolatory, prądnice i aparaty pomiarowe. Prawdziwymi
ciekawostkami są: agregat prądotwórczy
z 1912 roku i historyczne umundurowanie
energetyka. W placówce znajduje się także sporo wydawnictw – książki branżowe
i czasopisma, oraz blankietów – np. rachunki za energię, a nawet przeznaczona
do ich drukowania adresarka z 1925 roku.

Elektrownia dalej pracuje
Muzeum znajduje się w budynku elektrowni wodnej, dlatego ambicją muzealników było pokazanie jej zwiedzającym.
Udało się to w 1995 roku, kiedy otwarto
balkon widokowy, z którego można oglądać halę maszyn i hydrozespół z dwoma
turbinami Francisa pracującymi na generator asynchroniczny. Urządzenia wyprodukowała w 1922 roku firma Briegleb,
Hansen Gotha & Co. Ponieważ przepływowa elektrownia wodna przez lata była
niedostępna dla zwiedzających, dlatego

szczególnie tę część oferty muzealnej warto obejrzeć bardzo dokładnie.

Nie tylko muzeum
Pełni energetycznych wrażeń nie możemy zapomnieć o zwiedzeniu Szklarskiej
Poręby i jej okolic. Karkonosze, najwyższe
pasmo Sudetów, dzięki bardzo dobrze
rozwiniętej infrastrukturze turystycznej od
wieków są dużą atrakcją dla wędrowców
i narciarzy. Miłośników przyrody zachęci zapewne fauna i flora Karkonoskiego
Parku Narodowego. Koniecznie będąc
w okolicy trzeba odwiedzić Wąwóz Szklarki z Wodospadem Szklarki. Jego strumień
spada z 13,3 m.
Jednak najwyższym wodospadem
w polskich Karkonoszach jest Kamieńczyk.
Woda spływa tam trójstopniową kaskadą
o wysokości 27 m do 100-metrowego Wąwozu Kamieńczyka. Skalne ściany wokół
mają 25 m wysokości. Baśniowy klimat tego miejsca docenili twórcy filmu „Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”. Część zdjęć do
tego obrazu tu właśnie powstała.
Warto również zarezerwować sobie
czas na wizytę w Górach Izerskich, najdalej
na zachód wysuniętym paśmie Sudetów,

Grupy zorganizowane – zwiedzanie
możliwe po wcześniejszym umówieniu się,
telefon sekretariatu SEP: (75) 75 26 338,
telefon Tauron Dystrybucja: (75) 8891 423.
Turyści indywidualni – muzeum jest czynne
w każdą sobotę od 1 lipca do 30 września
w godz. 10.00-15.00.
Adres:
Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej,
ul. Jeleniogórska 2,
58-580 Szklarska Poręba.

które łączą się z Karkonoszami przez Przełęcz Szklarską.
A gdy atrakcji będzie ciągle mało, koniecznie musimy wjechać kolejką linową na Szrenicę lub wybrać się w długą
wędrówkę jednym z wielu szlaków turystycznych. Pełni wrażeń wrócimy do klimatycznego miasta z licznymi hotelami
i pensjonatami. Na pewno znajdziemy
obiekt, który będzie odpowiadał naszym
gustom i możliwościom finansowym.

Olga Fasiecka
Biuro PTPiREE

Z wielkim żalem przekazujemy smutną wiadomość,
że w dniu 2 maja 2020 roku w wieku 82 lat zmarł

Dariusz Poppe
Członek Założyciel i Członek Honorowy PTPiREE,
nasz Kolega, Członek Koła Seniorów PTPiREE

Swoje życie zawodowe poświęcił energetyce pracując początkowo w Zakładzie Energetycznym Lublin,
a następnie od 1963 roku przez ponad 30 lat w Zakładzie Energetycznym Płock, gdzie zajmował wiele
odpowiedzialnych stanowisk, w tym dyrektora naczelnego, a po komercjalizacji do 1995 roku – prezesa
zarządu ZE Płock SA.
Był jednym z inicjatorów i współzałożycieli PTPiREE, wiceprezesem zarządu I kadencji i przez wiele lat
aktywnym członkiem Towarzystwa.
Za swoją aktywną pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.
Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony
dla Energetyki oraz Odznaką Honorową PTPiREE.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd, Pracownicy i Przyjaciele PTPiREE,
Koleżanki i Koledzy z Koła Seniorów przy PTPiREE
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Innowacje

Hybrydowa
teraźniejszość
Przyszłość transportu jest elektryczna.
Pełna realizacja tego założenia będzie wymagała rocznej produkcji aut elektrycznych w liczbie kilkudziesięciu milionów.
Póki co na całym świecie jest nieco ponad 5 mln „elektrowozów”. Rozwiązaniem
przejściowym są pojazdy z hybrydowym
układem napędowym, czyli łączące co
najmniej dwa różne źródła napędu. Nie
jest to nowy pomysł. Już w Cesarstwie
Rzymskim do transportu wykorzystywano galery – łączące napęd wiosłowy
z żaglami. Później, w XVIII wieku pojawiły
się żaglowce z bocznym napędem parowym, a współcześnie popularne są hybrydowe lokomotywy spalinowe i ogromne
wywrotki.
Hybrydowa konstrukcja napędu łączy najlepsze cechy silników spalinowych
i elektrycznych, mitygując ich słabości –
dużą masę i objętość baterii elektrycznych
oraz mały zakres efektywnych obrotów
silnika spalinowego wymuszający użycie
wielostopniowych przekładni. Wyzwaniem jest współpraca tych dwóch napędów, szczególnie w małych pojazdach.
Pierwotna koncepcja napędu hybrydowego bazowała na szeregowej pracy silnika
spalinowego, napędzającego generator
zasilający silnik elektryczny. 100 lat temu
takie auta hybrydowe nazywano w Polsce
,,samojazdami z popędem mięszanym’’.
Z kolei w Niemczech genialny konstruktor
Ferdynand Porsche zaproponował w latach 40. hybrydowy napęd szeregowy do
napędzania czołgów Tiger. Wymagał on
jednak dwóch zestawów silników spalinowych i elektrycznych napędzających oddzielnie lewą i prawą gąsienicę, co – przy
brakach materiałowych – było niemożliwe
do praktycznej realizacji.
Aby zwiększyć uniwersalność zastosowań, hybryda szeregowa została w latach 70. zastąpiona równoległą (patent
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amerykańskich inżynierów z Kalifornii)
z bezstopniową przekładnią automatyczną zarządzającą pracą silnika elektrycznego i spalinowego. Takie rozwiązanie
wymagało jednak sterowników o dużej
mocy obliczeniowej, co stało się możliwe
dopiero w latach 90. Specjalna przekładnia
planetarna w sposób synergiczny nadzoruje przenoszenie napędu na koła, umożliwiając jego pracę w trybie elektrycznym,
generatorowym, spalinowo-elektrycznym
i spalinowym. Zespół napędowy uzupełnia nieduża bateria akumulatorów, a silnik
elektryczny pełni dodatkowo rolę rozrusznika. Co ciekawe, bieg wsteczny jest możliwy tylko w trybie elektrycznym. Produkcyjne auto hybrydowe zaprezentowała
w 1996 roku Toyota i z sukcesem rozwija
ten napęd aż do dziś (na rynku jest dostępna jego czwarta generacja).
Napęd hybrydowy sprawdza się szczególnie dobrze w ruchu miejskim. Przy małym obciążeniu często pracuje tylko napęd elektryczny, a podczas hamowania
silnikiem ładuje się bateria. Silnik spalinowy nie pracuje również podczas postojów,
manewrów oraz spokojnego ruszania auta. W trasie pracuje najczęściej silnik spalinowy, a elektryczny wspomaga go podczas dynamicznego przyspieszania. Dzięki
temu rośnie elastyczność i responsywność
pojazdu bez konieczności stosowania
turbosprężarki.
Napęd elektryczny pracuje zawsze,
albo bezpośrednio zasilając koła, albo
zarządzając pracą przekładni planetarnej. Taki zespół napędowy jest stosunkowo kompaktowy i bardzo niezawodny.
W małym stopniu wpływa na wzrost masy samochodu oraz przestrzeń pasażerską
i bagażową.
Jedynym minusem napędu hybrydowego jest uciążliwa praca silnika spalinowego, działającego ciągle w okolicy

3 tys. obr./min. Kierowca ma przez to wrażenie ciągłego poślizgu sprzęgła, którego
w tym aucie nie ma. Rozwiązaniem jest
lepsze wygłuszenie komory silnika i przyzwyczajenie się kierującego do ciągłego
warkotu spod maski na trasie.
Oprócz dużej niezawodności zespołu napędowego, pełnej automatyki jego
pracy, największą korzyścią dla właściciela pojazdu jest istotnie mniejsze spalanie. Spalanie miejskie wynosi około
5-6 l/100 km. Efektywność napędu zbliża
się dzięki temu do efektywności silników
diesla, w zbliżonej cenie samochodów
i bez ryzyka ewentualnych problemów
środowiskowych. Podczas jazdy autostradowej korzyści w spalaniu praktycznie nie
ma, bo wówczas w aucie pracuje prawie
wyłącznie silnik spalinowy.
Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem są hybrydy plug-in, wyposażone
w znacznie większe baterie – istotnie
zwiększające masę aut i mocno wpływające na ich cenę, przy realnym zasięgu elektrycznym zaledwie 50 km. Umożliwiają
one producentom osiągnięcie świetnych
wyników w formalnych testach spalania, wymagając od użytkowników samodzielnego ładowania baterii i ponoszenia
kosztów wyposażenia ich aut w zdublowane zespoły napędowe. Jest to moim
zdaniem ślepa uliczka rozwoju napędu
hybrydowego. Za to podpisuję się w pełni
pod tradycyjnym napędem hybrydowym,
przyzwyczajającym użytkowników do
ekologicznej i ekonomicznej jazdy (unikanie nagłego przyspieszania i maksymalizacja hamowania silnikiem). Najprawdopodobniej dzisiejsi użytkownicy hybryd za
kilka lat zamienią je na auta w pełni elektryczne, bo będzie to dla nich proces naturalny i niemal bezproblemowy.
Dr inż. Krzysztof Hajdrowski

TERMINARZ
Z uwagi na aktualną
sytuację epidemiologiczną
zmuszeni byliśmy
zmienić terminy lub odwołać
szereg wydarzeń
zaplanowanych na pierwsze
półrocze 2020 roku.
Ponieważ sytuacja jest
dynamiczna, najbardziej aktualne informacje
o wydarzeniach
organizowanych przez
PTPiREE uzyskać można
na stronie www.ptpiree.pl

} 23-24 września 2020 r.
WISŁA

} 7-8 października 2020 r.
WISŁA

Konferencja
„Elektroenergetyczna
automatyka zabezpieczeniowa”

Konferencja Elektroenergetyczne
linie napowietrzne i kablowe
niskich i średnich napięć

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

PTPiREE
» Org.:
Inf.: K
 arolina Nowińska

} 14-15 października 2020 r.
WARSZAWA

} 28-29 października 2020 r.
KOŁOBRZEG

} 5-6 listopada 2020 r.
KOŁOBRZEG

VIII Konferencja„Przyłączanie
i współpraca OZE z systemem
elektroenergetycznym”

V Konferencja NaukowoTechniczna„Pomiary
i diagnostyka w sieciach
elektroenergetycznych”

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

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Justyna

PTPiREE
» Org.:
Inf.: K
 arolina Nowińska

} 17-18 listopada 2020 r.
KOŁOBRZEG

} 24-27 listopada 2020 r.
WISŁA

} 9-10 grudnia 2020 r.
KAZIMIERZ DOLNY

XV Konferencja
„Oświetlenie dróg i miejsc
publicznych – sposoby
zarządzania systemami
oświetlenia”

XIX Konferencja Systemy
Informatyczne w Energetyce
SIwE’20

IX Konferencja NaukowoTechniczna„Straty energii
elektrycznej w sieciach
elektroenergetycznych”

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

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

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

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

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

Dylińska-Chojnacka
tel. 61 846-02-32
dylinska@ptpiree.pl
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pomagamy wdrażać nowe
technologie
w elektroenergetyce
wykonujemy analizy
ekonomiczne,
prawne i techniczne
doradzamy przy
finansowaniu
inwestycji z funduszy UE
zajmujemy się standaryzacją
i normalizacją sieci
elektroenergetycznych
wydajemy miesięcznik
„Energia Elektryczna”,
raporty i materiały informacyjne
organizujemy
specjalistyczne szkolenia,
seminaria i konferencje
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