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Rozwój współczesnej energetyki, jak chyba nigdy dotąd, uzależniany jest od czynników środowiskowych. Niezwykle silne dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej implikuje rozwój nowych technologii, co z kolei przekłada się na
wzrost ponoszonych nakładów finansowych na budowę źródeł wytwórczych i sieci. Ten łańcuch wzajemnych zależności widoczny jest w wielu obszarach naszej codziennej działalności. Dlatego też spojrzenie na transformację energetyki
przez pryzmat zmian klimatycznych wydaje się bardzo interesujące. Jesteśmy zaszczyceni, że zaproszenie na łamy „Energii Elektrycznej” zechciał przyjąć
Minister Klimatu Michał Kurtyka. Gość Rozmowy miesiąca kreśli wizję nadchodzących dwóch
dekad rozwoju energetyki, wskazując na kluczowe czynniki, jakimi są: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjność i dobra jakość powietrza. Zdaniem naszego rozmówcy, ważnym ogniwem w procesie projektowanych zmian jest rozwój infrastruktury sieciowej. To z jednej strony
ogromne wyzwanie finansowe i organizacyjne, a z drugiej szansa na stworzenie przestrzeni do
wdrażania innowacji, m.in. w obszarze cyfryzacji sektora energetycznego. Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” staje się drogowskazem wyznaczającym kierunki rozwoju dla państw naszego kontynentu, a projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” implementuje europejskie wytyczne do warunków krajowych. W nowym modelu rynku energii
projektowane są również nowe zadania związane z rozwojem sieci dystrybucyjnych. Zdaniem
ministra Michała Kurtyki sieć dystrybucyjna, obok jej dotychczasowych funkcji, powinna stać
się nowym obszarem rynku przeznaczonym do handlu usługami regulującymi jakość energii
elektrycznej, czyli dążącymi do zmniejszenia liczby przerw w dostawach prądu oraz skrócenia
czasu ich trwania. W rozmowie poruszamy również kwestie związane z finansowaniem inwestycji zarówno z funduszy krajowych, jak i z budżetu Unii Europejskiej.
Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej jak zawsze pozostaje w ścisłym związku z zagadnieniami regulacyjnymi. W poświęconym im dziale szczegółowo przedstawiamy uwarunkowania przygotowywanych przez Prezesa UKE decyzji określających zasady dostępu firm
telekomunikacyjnych do słupów linii energetycznych największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych.
W dziale Technika i technologie ponownie spoglądamy w przyszłość, zastanawiając się
nad tym, czy wodór może stać się głównym paliwem nadchodzących dziesięcioleci. W krótszym czasie bardziej wyraziście kształtują się perspektywy elektromobilności. Kontynuując
przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku, prezentujemy volkswagena ID.3.
W części poświęconej łączności przyglądamy się perspektywom rozwoju systemu TETRA
w energetyce.
Wśród Wydarzeń odnotowujemy rozstrzygniecie szóstej już edycji konkursu „Samorząd przyjazny energii”, a także pokazujemy interesujący projekt badawczo-rozwojowy PGE
Dystrybucja i Politechniki Łódzkiej, integrujący układ ładowania pojazdów z infrastrukturą
oświetleniową.
Jak zawsze Czytelnicy znajdą w numerze aktualności prawne i pakiet informacji ze spółek.
Życzę udanej lektury!
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Zdjęcie: Katarzyna Piwecka
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» Energa-Operator

Zdjęcie: Energa-Operator

Większa niezawodność dostaw energii na Pomorzu

GPZ w Rutkach koło Żukowa

Pomorze wzbogaciło się o kolejną unowocześnioną stację transformatorowo-rozdzielczą. Energa-Operator zmodernizowała Główny Punkt Zasilania w Rutkach koło
Żukowa. Inwestycja objęła przebudowę
wyprowadzeń linii średnich napięć, zmianę sposobu przyłączenia elektrowni wodnej Rutki oraz modernizację samej stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Rutki.
W ramach prac dokonano również wymiany dotychczasowego transformatora wysokiego napięcia (WN/SN) na urządzenie

o większej mocy. Ponadto zainstalowano
drugi transformator. Moc stacji dzięki przebudowie zwiększyła się ponad trzykrotnie; dodatkowy transformator to również
większe bezpieczeństwo dostaw energii.
W GPZ Rutki zastosowano nowoczesne rozwiązania. Wykorzystane urządzenia
wysokiego napięcia wykonane są w specjalistycznej technologii, która polega na
użyciu odpowiedniego gazu będącego
lepszym izolatorem niż powietrze oraz –
z uwagi na swoją elektroujemność – lepiej

gaszącego łuk elektryczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wybudowanie urządzeń o zwartej (kompaktowej)
konstrukcji zawierających kilka aparatów
w jednej obudowie. Zmodernizowany
GPZ zajmuje tylko niewiele ponad 2 tys. m2
powierzchni, podczas gdy obiekty budowane jeszcze kilka lat temu wymagały
przeznaczenia 5 tys. m2.
Rozdzielnica wykonana w technologii zastosowanej w GPZ Rutki jest bardziej odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych, co m.in. eliminuje
usterki związane ze zmianą wilgotności
powietrza.
Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa
obsługi, realną korzyścią z zastosowania
nowej rozdzielnicy 110 kV będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji. Wysoka jakość wykonania wymagana przez zastosowaną technologię gwarantuje żywotność
na poziomie 50 lat przy mniejszej liczbie
przeglądów i oględzin niż w przypadku
rozwiązań z izolacją powietrzną.
Modernizacja umożliwi nie tylko przyłączanie nowych odbiorców, ale i odnawialnych źródeł energii. Zapewni także
maksymalne wykorzystanie istniejącej
elektrowni wodnej Rutki.
n

» Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja testuje innowacyjne w skali kraju rozwiązanie
do utrzymywania naprężeń podczas prac. Wykorzystywane do tego celu modułowe narzędzie to technologia do tej pory niewykorzystywana w Polsce. Urządzenie jest obecnie testowane w legnickim oddziale Tauron Dystrybucja.
Urządzenie do utrzymywania naprężeń ma na celu zmniejszenie liczby niebezpiecznych czynników towarzyszących technologii PPN. Służy ono do utrzymywania naprężeń, poprzez
tymczasowe mechaniczne połączenie uszkodzonego przewodu
napowietrznego, tak aby nie uległ on zerwaniu. Urządzenie to zakłada się za pomocą drążków izolacyjnych z odległości, cały czas
monitorując stan uszkodzonej linii lusterkiem inspekcyjnym.
Drugą nowością wprowadzoną w zakresie PPN jest dodatkowe wyposażenie specjalistycznych podnośników. Elektromonterzy pracujący w tym systemie przy wycince gałęzi będą teraz pracować sprawniej i szybciej dzięki zainstalowaniu nowoczesnych
elektroizolacyjnych pilarek drążkowych. Są one zasilane z układów
hydraulicznych podnośnika, przez co wzrasta ich niezawodność
i nieograniczona czasowo wydajność.
4
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Zdjęcie: Tauron

Testy nowego narzędzia do prac pod napięciem

PPN prowadzone są na sieciach niskiego oraz średniego napięcia

PPN prowadzone są w Tauron Dystrybucja na sieciach niskiego oraz średniego napięcia. Podczas nich energetyk chroniony
jest poprzez szereg zabezpieczeń. Główne to środki ochrony osobistej, czyli rękawice i rękawy elektroizolacyjne w pełni przystosowane do napięcia linii, na której trwają roboty. Prace wykonywane są z podnośnika z wysięgnikiem izolacyjnym. Pozwalają one
usprawnić pracę na sieci elektroenergetycznej, poprzez przeprowadzenie jej bez konieczności wyłączania zasilania dla klientów. n
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» Energa-Operator

Energa-Operator zakończyła modernizację Głównego Punktu Zasilania w gminie
Grzmiąca (województwo zachodniopomorskie). W ramach przebudowy wymieniono transformatory 110/15 kV na jednostki
o większej mocy. Na nowo wykonano również infrastrukturę zapewniającą ich poprawne działanie. Modernizacja zwiększyła potencjał przyłączenia nowych OZE, który dzięki
niej wzrósł o 8,36 MW. Inwestycja pozwoliła również na wdrożenie inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej, obejmującej
m.in. monitoring obciążenia sieci energetycznej w czasie rzeczywistym, przekazywanie informacji dotyczącej stanu łączników
czy automatyczną kontrolę poziomu napięcia pracy transformatorów. Wprowadzone
rozwiązania umożliwiają m.in. zdalny nadzór
i kontrolę nad procesami związanymi z dystrybucją energii poprzez systemy informatyczne SCADA.
Nowe funkcjonalności wpłyną nie tylko
na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii,
ale również uproszczą obsługę obiektu, co
zaowocuje przyspieszonym czasem reakcji

Zdjęcie: Energa-Operator

Zakończono modernizację GPZ-u
w Zachodniopomorskiem

Przebudowa stacji 110/15 kV w Grzmiącej zwiększyła potencjał przyłączenia nowych OZE

w przypadku potencjalnej awarii w obszarze
zasilania stacji 110/SN.
,,Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca
w celu umożliwienia rozwoju energetyki
odnawialnej” to już drugi projekt Energi-Operatora po modernizacji GPZ-u Bojanowo w Sierpcu, zrealizowany przy

wsparciu Ministerstwa Klimatu. Uzyskał on
dofinansowanie w kwocie 2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałania 1.1.2 Wspieranie
projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie
jednostek wytwarzania energii z OZE. 
n

» Energa-Operator

Jednym z etapów projektu smart grid Energa-Operator, współfinansowanego przez Unię Europejską, jest budowa magazynu
energii. Powstanie on w Czernikowie, w pobliżu jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, a jego zadaniem
będzie stabilizacja pracy sieci z dużą generacją z OZE. Magazyn
wykonany w technologii baterii litowo-jonowych będzie dysponował mocą 1 MW oraz pojemnością 2 MWh. Jest to energia,
która pozwala na zasilanie przez dwie godziny około tysiąca gospodarstw domowych.
Spółka zdobyła już doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. Ma, wybudowany w okolicach Pucka w 2016 roku, magazyn energii, którego celem jest stabilizacja pracy sieci. Dodatkowo
Energa-Operator zaangażowana jest w utworzenie największego
w naszym kraju, hybrydowego magazynu energii na terenie farmy
wiatrowej w Bystrej, niedaleko Pruszcza Gdańskiego.
Dzięki realizacji projektu smart grid, którego magazyn w Czernikowie jest częścią, w ciągu najbliższych lat powstanie pierwszy w Polsce kompleksowy system zarządzania siecią średnich

Zdjęcie: Energa-Operator

Magazyn energii w Czernikowie

Magazyn wykonany w technologii baterii litowo-jonowych będzie dysponował mocą
1 MW oraz pojemnością 2 MWh

napięć. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, takie jak moduł FDIR, umożliwią szybsze zlokalizowanie miejsca oraz przyczyn awarii, a także – dzięki odpowiedniej
automatycznej rekonfiguracji sieci – maksymalne ograniczenie
liczby dotkniętych nią odbiorców. Wartość projektu smart grid
to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196
mln zł). W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł. 
n
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» Enea Operator

Zdjęcie: Enea Operator

Modernizacja GPZ-ów w Zachodniopomorskiem

Zgodnie z podpisaną umową zmodernizowane będą Główne Punkty Zasilania Recław,
Gryfice i Gumieńce

Enea Operator podpisała umowę na przebudowę trzech stacji
elektroenergetycznych transformujących wysokie napięcie na
średnie. Zmodernizowane będą Główne Punkty Zasilania Recław,
Gryfice i Gumieńce.
Roboty obejmą urządzenia średniego napięcia oraz infrastruktury towarzyszącej. Główne zadania, które stoją przed wykonawcą inwestycji, to zabudowa rozdzielnic średniego napięcia 15 kV

W projekcie DRES2Market

Z początkiem sierpnia międzynarodowe
konsorcjum, w którego skład wchodzi
Enea Operator, rozpoczęło realizację projektu DRES2Market. Jego głównym celem
jest opracowanie wszechstronnego i niedrogiego podejścia ułatwiającego efektywny udział w systemie elektroenergetycznym generacji rozproszonej opartej na
OZE oraz umożliwienie dostarczania usług
bilansujących i rezerwowych według kryteriów rynkowych. DRES2Market koncentruje się na pokonywaniu istniejących barier w rozwoju OZE.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej ,,Horyzont 2020’’. Jego łączna wartość wynosi
3 mln euro, a prace po stronie Enei Operator oszacowano na poziomie 550 tys. zł.
To nie pierwsze przedsięwzięcie Enei
Operator w ramach tego programu. Od
września 2017 do lutego 2020 roku spółka
uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Solar PV on the Distribution Grid:
Smart Integrated Solutions of Distributed Generation based on solar PV, Energy
storage devices and Active Demand Management”, który był również dofinansowany w ramach unijnego programu ,,Horyzont 2020’’. 
n
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» Energa-Operator

Współpraca ze szkołami w Elblągu i Słupsku
Zdjęcie: Energa-Oparetaor

» Enea Operator

(w Recławiu rozdzielnica ma 26 pól, w Gryficach 32, a w Gumieńcach 36), zespołów uziemiających, stanowisk baterii kondensatorów, urządzeń łączności i telemechaniki, Systemu Obsługi Technicznej oraz zaplecza na potrzeby własne stacji. W każdej z nich
dostosowana będzie również infrastruktura towarzysząca.
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla ponad 40 tys. odbiorców znajdujących się
w obszarze zasilanym ze stacji elektroenergetycznych Recław,
Gryfice i Gumieńce. Modernizacje zminimalizują także możliwości
wystąpienia awarii i przerw w dostawach energii.
Inwestycje realizowane są przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania: Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Umowę o dofinansowanie unijne zawarto z Instytutem Nafty
i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, pełniącym rolę instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację projektu
udzielono dofinansowania w kwocie około 17,7 mln zł.
Przebudowa GPZ-ów ma zakończyć się w lipcu 2022 roku, a jej
wykonawcą jest ,,Elektrotim’’. 
n

W Elblągu symboliczny czek oraz środki ochrony osobistej przekazała na ręce dyrekcji Alicja Barbara Klimiuk, prezes
Energa-Operator

Dwie placówki patronackie Energa-Operator
w Elblągu i Słupsku otrzymały wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego po
20 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Do uczniów trafiły też środki ochrony
osobistej: maski, rękawiczki jednorazowe
oraz dozowniki i płyny do dezynfekcji rąk.
Współpraca pomiędzy Energą-Operatorem
a Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska
i Usług w Elblągu oraz słupskim Zespołem
Szkół „Elektryk” nr 1 im. Noblistów Polskich
trwa wiele lat. Do tej pory Energa-Operator
ufundowała już stypendia dla ponad 70
najzdolniejszych uczniów na kwotę ponad
118 tys. zł. Oprócz wsparcia finansowego
uczniowie otrzymali również możliwość
wzięcia udziału w praktykach zawodowych
pozwalających poznać funkcjonowanie

przedsiębiorstwa energetycznego oraz nowoczesne rozwiązania stosowane w energetyce. Wraz z początkiem tego roku szkolnego placówki kolejny raz mogły liczyć na
wsparcie. W Elblągu symboliczny czek oraz
środki ochrony osobistej przekazała na ręce
dyrekcji Alicja Barbara Klimiuk, prezes EnergaOperator, natomiast w Słupsku zrobił to
Wiesław Jasiński, wiceprezes spółki. EnergaOperator wspiera placówki w Słupsku
i Elblągu w ramach programu „Energia do
nauki”, którym objętych jest 18 szkół branżowych oraz pięć uczelni wyższych z obszaru działania przedsiębiorstwa. Co roku firma
również nagradza około 180 najlepszych
uczniów oraz kilkunastu wyróżniających się
studentów. Energa-Operator zapewnia także praktyki i staże dla blisko stu osób. 
n
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» Tauron Dystrybucja

Zdjęcie: Tauron

Innowacyjny słup

Zastosowanie tymczasowego słupa wysokiego napięcia
pozwoliło na odbudowę zniszczonej linii w zaledwie
sześć godzin

Dzięki zastosowaniu systemów lekkich słupów kompozytowych w miejscu uszkodzonej sieci w bardzo krótkim czasie udaje się
przywracać zasilanie na terenach po wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych lub uszkodzeń mechanicznych sieci. Technologie tego typu to tzw. ERS, czyli
Emergency Restoration System.
Taka sytuacja wystąpiła podczas niedawnej awarii w okolicach Krakowa. Podczas prac
budowlanych uszkodzeniu uległ słup kratowy linii średniego napięcia, a cała linia została wyłączona. To właśnie wtedy energetycy

z Taurona zaproponowali innowacyjne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu słupa tymczasowego przeznaczonego dla linii
110 kV (wysokie napięcie) na linii średniego
napięcia. Słupy te mają modułową konstrukcję kratową, a ich montaż jest bardzo szybki. Po tych pracach odbudowano przewody
i zasilono odbiorców. Zastosowanie tymczasowego słupa wysokiego napięcia pozwoliło na odbudowę zniszczonej linii średniego
napięcia w zaledwie sześć godzin, co skróciło
czas awarii o kilkanaście godzin.
To nie pierwsze innowacyjne działanie
pracowników Tauron Dystrybucja. W poprzednich latach kadra techniczna opracowała technologię, a następnie spółka
opatentowała tzw. Mobilne Urządzenie Zasilające (MUZ). Urządzenie w przypadku poważnych awarii sieci średniego napięcia lub
prowadzenia prac modernizacyjnych czy
inwestycyjnych jest w stanie w bardzo krótkim czasie zasilić około tysiąca gospodarstw
domowych. Podłączenie urządzenia może
odbywać się bez wyłączania linii energetycznej, czyli w technologii prac pod napięciem.
MUZ jest stosowany przede wszystkim na
terenach wiejskich i górskich do zapewnienia zasilania na końcowych odcinkach linii
średnich napięć, a jego głównym celem jest
przede wszystkim skrócenie czasu przerwy
w dostawach prądu dla klientów. 
n

» Tauron Dystrybucja

Obrączkują bociany

Dzięki pomocy energetyków Tauron
Dystrybucja ornitolodzy mogli oznakować młode bociany. Każdy z ptaków otrzymał dwie – metalową i plastikową. Na obu
znajduje się skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy. Jest on pewnego rodzaju
PESEL-em bociana i wszystkie informacje
o konkretnym osobniku przypisano do
tego numeru. Porównując zebrane dane
naukowcy zdobywają wiedzę o sposobie
przemieszczenia się ptaka, długości życia,
posiadanym potomstwie i innych aspektach jego biologii. Jest to długotrwała, ale
jednocześnie bardzo skuteczna metoda
badawcza.

Oprócz obrączkowania ornitolodzy
ważą bociany oraz mierzą ich skrzydła
i dzioby. Zbierają pozostawione pióra
dorosłych osobników, a także zlepki niestrawionych resztek pokarmu, tzw. wypluwki. Pozwalają one prowadzić badania nad dietą ptaków.
Tauron Dystrybucja już od wielu lat
wspiera akcję obrączkowania bocianów.
Energetycy użyczają ornitologom specjalistycznego sprzętu pozwalającego
na dostęp do gniazd znajdujących się na
słupach energetycznych. Taka pomoc ma
ogromne znaczenie szczególnie przy coraz większej liczbie gniazd budowanych
na sieci dystrybucyjnej.
n

» Tauron Dystrybucja

Nowoczesne
wyposażenie
laboratorium
Tauron Dystrybucja testuje innowacyjne
w skali kraju rozwiązanie Laboratorium
Technikum Elektronicznego nr 4 w Tarnowskich Górach ma nowoczesne wyposażenie. Od nowego roku szkolnego
uczniowie klas profilowanych mogą korzystać ze specjalistycznych urządzeń,
które ułatwią prowadzenie zajęć technicznych. W skład nowoczesnego laboratorium weszło pięć kompletnych
zestawów trenażerów do ćwiczeń elektroniki cyfrowej oraz tablica multimedialna wraz z oprzyrządowaniem. Sprzęt
ufundował Tauron w ramach współpracy ze szkołami branżowymi.
Przekazanie wyposażenia laboratorium elektronicznego to kolejna
proedukacyjna inicjatywa spółki, która od lat wspiera szkoły, m.in. tworząc
w technikach klasy patronackie, w których obecnie uczy się aż 1300 uczniów.
Najlepsi z nich mogą liczyć na stypendia naukowe fundowane przez firmę. Tauron organizuje również zajęcia praktyczne, a także praktyki i staże
zawodowe.
W proces nauczania zaangażowani
są również sami pracownicy przedsiębiorstwa, wcielający się w role wykładowców i prowadzących warsztaty.
Wiosną tego roku Tauron na platformie
YouTube uruchomił kanał edukacyjny w ramach programu „Bezpieczniki
Taurona – włącz dla dobra dziecka”.
Można na nim znaleźć filmy dla dzieci i młodzieży, które w przystępny i
atrakcyjny sposób przedstawiają zagadnienia z dziedziny fizyki i energetyki. Ponadto na stronie https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/ znajdują
się m.in. gotowe scenariusze lekcji, gry
online, quizy i ćwiczenia, a nawet instrukcje jak w bezpieczny sposób w
domowych warunkach przeprowadzić
ciekawe doświadczenia. 
n

Informacje ze spółek
opracowała Marzanna Kierzkowska
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Sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjność i dobra jakość powietrza

Nowa energetyka
za dwie dekady
Wywiad z Michałem Kurtyką, ministrem klimatu.

»

Na rozwój energetyki wpływa wiele
istotnych czynników: ekonomicznych,
środowiskowych, technicznych,
geograficznych itp. Które, według Pana
Ministra, będą miały największe znaczenie
dla funkcjonowania i rozwoju rynku
energii w najbliższych kilkunastu latach?
Wszystkie te aspekty należy brać pod uwagę. Bez wątpienia kwestie środowiskowe
i dążenie do neutralności klimatycznej stanowią w ostatnich latach główny czynnik
wyznaczania trendów zmian globalnych,
w tym w energetyce. Musimy jednak mieć
na względzie również pozostałe wymienione elementy, tj. czynniki ekonomiczne,
techniczne, geograficzne czy polityczne.
Każda zmiana, także w energetyce, wiąże się z poniesieniem kosztów, a wdrażanie zmian w trybie przyspieszonym może
spowodować zwiększenie obciążenia odbiorców końcowych tymi kosztami, w tym
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw
czy przemysłu.
Działania transformacyjne, które będziemy podejmować, związane są z licznymi wyzwaniami, którym musimy sprostać.
Polska energetyka opiera się na mocno
wyeksploatowanych elektrowniach węglowych (około 70 proc. mocy ma ponad
30 lat). Stoimy przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego
w najbliższym 20-leciu. Nie tylko z uwagi
na dążenie do obniżania emisyjności sektora energetycznego, ale także dlatego, że
gospodarka musi mieć bezpieczne źródło
produkcji energii elektrycznej, także w takie dni, gdy wiatr nie wieje lub nie ma słonecznej pogody. Zapewnienie ciągłości
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i stabilności dostaw energii do przemysłu
i odbiorców jest nieodzownym elementem przyciągającym inwestycje w kraju.
Rozwojowi energetyki w kierunku niskoemisyjnym musi towarzyszyć rozwój infrastruktury sieciowej. To ogromna przestrzeń
do wdrażania innowacji, m.in. w obszarze
cyfryzacji sektora energetycznego.
Również czynnik geograficzny i surowcowy jest niezwykle istotny. Transformacja, którą projektujemy, obejmuje zarówno
kwestie dostępności zasobów surowcowych, niezależności energetycznej, jak
i warunków klimatycznych. Bierzemy pod
uwagę zróżnicowane warunki pogodowe
(tzw. lata klimatyczne) i dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić potencjał wykorzystania OZE w Polsce. Dlatego też przede
wszystkim poszukujemy rozwiązań dopasowanych do naszych warunków – jak np.
wykorzystanie energii wiatru na Bałtyku,
a w dalszej kolejności także biometanu czy
wodoru.

»

Pakiet „Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków” obejmuje
m.in. efektywność energetyczną,
dynamiczny rozwój energii
odnawialnej, zmiany struktury rynku
energii elektrycznej. Jak równoważyć
wspólne cele i indywidualne interesy
poszczególnych krajów, biorąc pod
uwagę ich różny poziom gospodarczy?
Jaki kierunek rozwoju powinna przyjąć
rodzima energetyka, aby pogodzić cele
bezpieczeństwa energetycznego Polski
z kierunkami wytyczonymi przez pakiet
„Czysta energia (…)” i akceptowalną dla
odbiorców ceną energii?

Zadania, jakie stawiają przed nami akty
prawne przyjęte w 2018 i 2019 roku w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” są bardzo ambitne
i dotyczą całego sektora energetycznego.
Proces negocjacji poszczególnych dokumentów pakietu był próbą równoważenia
indywidualnych interesów poszczególnych państw członkowskich w zakresie
ich wkładów w realizację wspólnych celów. Część dokumentów, szczególnie dyrektywy, pokazują kierunek docelowy, lecz
sposób implementacji zależy od poszczególnych państw. To one decydują, jakimi
środkami i w jaki sposób zrealizować cel
zgodnie z własnym potencjałem. Ponadto
część celów jest orientacyjna lub wyliczana na podstawie formuł i stanowi wkład
do realizacji celu ogólnounijnego.
Kierunek, jaki powinna przyjąć polska energetyka, został zaprezentowany
w projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”, gdzie poza licznymi
celami składowymi przedstawionymi
w poszczególnych częściach PEP 2040
(np. w zakresie efektywności energetycznej, rynków energii, pokrycia zapotrzebowania na surowce energetyczne itd.)
wskazano trzy filary, na których opierać
się będzie transformacja polskiej energetyki. Są to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny
i dobra jakość powietrza. Będziemy dążyć
do obniżenia emisyjności wytwarzania
energii elektrycznej poprzez rozwój OZE,
w tym m.in. morskiej energetyki wiatrowej, oraz wdrożenie energetyki jądrowej,
a także działać na rzecz poprawy jakości
powietrza poprzez cele redukcji emisji

ROZMOWA MIESIĄCA
w transporcie i ciepłownictwie. Cała
zmiana będzie jednak przebiegała w duchu sprawiedliwej transformacji, tak aby
obszary, dla których koszty będą najwyższe, uzyskały odpowiednie wsparcie
w tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju kompetencji zawodowych pracowników, którzy będą musieli się
przekwalifikować.

»

Podstawowymi zadaniami operatorów
sieci zawsze było i będzie zapewnienie
stabilnych i bezpiecznych dostaw energii
elektrycznej do odbiorców końcowych.
To zadanie nadal pozostanie priorytetem
działań i rozliczania operatorów z ich odpowiedzialności. Oczywiście w dobie rozwoju energetyki prosumenckiej, takiej jak
niewielkie OZE, magazynowanie energii,
elektromobilność oraz pozostałe usługi
elastyczności popytu i podaży, działalność operatorów będzie dostosowywać
się do wymogów i wpływu energetyki
rozproszonej na sieci elektroenergetyczne. Operatorzy sieci dystrybucyjnych będą mieli za zadanie nie tylko zwiększyć
dostępność sieci dla wszystkich zainteresowanych, ale również przyjąć zasady prowadzenia działalności czy obsługi
klientów, które będą przyczyniać się do
zachęcania ich do odgrywania coraz aktywniejszej roli, co w konsekwencji przyczyni się do bezpieczeństwa pracy sieci.
Będzie to dotyczyć inwestycji w przepustowość linii, zwiększania obciążalności prądowej czy inteligentnych metod
opomiarowania stacji oraz linii (smart
metering i smart grid). Będziemy dążyć
do tego, aby sieć dystrybucyjna stała się
nowym obszarem rynku przeznaczonym
do handlu usługami regulującymi jakość
energii elektrycznej, czyli dążącymi do
zmniejszania liczby przerw w dostawach
prądu oraz skrócenia czasu ich trwania.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu

W nowym modelu rynku energii
zmienia się także rola operatorów
systemów energetycznych.
Efektywność energetyczna, gospodarka
niskoemisyjna, odnawialne źródła
energii i energetyka rozproszona,
obywatelskie społeczności
energetyczne, elektromobilność,
magazynowanie energii, sieć
inteligentna – to fundamentalne
wyzwania czekające spółki
energetyczne. Jakie według Pana są
najważniejsze zadania, które stoją
w związku z tym przed operatorami
sieci elektroenergetycznych?

Michał Kurtyka, minister klimatu

»

Aby zrealizować wyzwania
stojące przed operatorami systemów
energetycznych, w tym w szczególności
te związane z rozwojem OZE
i elektromobilności, potrzebne są duże
środki na inwestycje w infrastrukturę
energetyczną. Jaki jest obecnie status
prac nad programami, z których
możliwe byłoby finansowanie inwestycji
w rozwój infrastruktury energetycznej?
Mam tu na myśli Program operacyjny
2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy,
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji,
CEF, Fundusz modernizacyjny czy
Fundusz celowy dla energetyki.
W nadchodzącej perspektywie finansowej
Polska będzie miała do dyspozycji łącznie
w ramach Wieloletnich Ram Finansowych
na lata 2021-2027 (WRF 2021-2027) oraz
Europejskiego Instrumentu na rzecz
Odbudowy (EIO) więcej środków niż w obecnej – 2014-2020. Wynika to m.in. z nowych
instrumentów finansowych odpowiadających na unijne wyzwania, związane m.in.

z odbudową europejskiej gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa.
W zakresie priorytetów wykorzystywania
środków z budżetu Unii Europejskiej Komisja
Europejska wskazuje szczególną uwagę na
transformację cyfrową oraz energetyczną.
Nowy budżet wiąże się z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu – strategii zeroemisyjnego rozwoju całej UE, z punktami zwrotnymi w 2030 i 2050 roku, dlatego planowane
inwestycje w sektorze energii i działania na
rzecz niskoemisyjnej transformacji naszego
kraju w przyszłej perspektywie finansowej
będą miały szczególne znaczenie.
Transformacja polskiej energetyki
m.in. w kierunku rozproszonych źródeł
energii, jak OZE, stanowi ogromne wyzwanie również dla naszego systemu
elektrycznego. Dlatego też tak istotne są
inwestycje w inteligentną infrastrukturę
elektroenergetyczną.
Kolejnym ogromny wyzwaniem, które stoi przed rodzimym systemem elektroenergetycznym jest program budowy
morskiej energetyki wiatrowej.
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Niestety, z różnych względów, także trwającej pandemii, wciąż nie mamy
ostatecznego kształtu regulacji europejskich, które będą wyznaczały zasady finansowania inwestycji w programach po
2020 roku. Najnowsza propozycja WRF
i EIO, wynikająca z ostatnich konkluzji
Rady Europejskiej, która odbyła się od
17 do 21 lipca, jest obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Parlamentem
Europejskim a Radą. Niezależnie od sytuacji na szczeblu unijnym, na poziomie
krajowym trwają intensywne prace nad
przygotowaniem programów dla funduszy polityki spójności, jak również wyselekcjonowaniem dojrzałych, gotowych
do realizacji projektów do Krajowego
Planu Odbudowy, który będzie podstawą udzielenia wsparcia w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy.

»

Trwają prace nad ,,Polityką
energetyczną Polski’’. Jakie
najważniejsze cele dla operatorów
systemów dystrybucyjnych powinny
Pana zdaniem znaleźć się w tym
dokumencie?
Stabilne dostawy energii elektrycznej
są kluczowym elementem budowy odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarczego, w tym przemysłu oraz poszczególnych regionów Polski. Rozwój
infrastruktury sieciowej to jednocześnie
niezbędny warunek transformacji energetycznej od modelu scentralizowanego
w kierunku energetyki rozproszonej i lokalnej. Rosnący udział odnawialnych źródeł energii, wzrost aktywności odbiorców
na rynku poprzez zwiększającą się liczbę
prosumentów energii odnawialnej i popularyzację klastrów energii, spółdzielni
energetycznych czy obywatelskich wspólnot energetycznych, a także rozwój elektromobilności wymagają dostosowania
systemów dystrybucyjnych do bardziej
wymagających warunków pracy. Rozwój
infrastruktury sieciowej musi nadążać za
zmianami całego sektora energetycznego.
Będzie polegał na jej wzmocnieniu, a prowadzone inwestycje powinny przyczyniać
się do stopniowego przekształcania sieci
pasywnej (jednokierunkowej) w sieć aktywną (dwukierunkową).
Obecnie priorytetem jest poprawa jakości dostaw energii elektrycznej
do odbiorców, m.in. poprzez poprawę
wskaźników dotyczących czasu trwania
i częstotliwości występowania przerwy
długiej w dostarczaniu energii elektrycznej
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»»»
Stabilne dostawy energii
elektrycznej są kluczowym
elementem budowy
odpowiednich warunków
dla rozwoju gospodarczego,
w tym przemysłu
oraz poszczególnych
regionów Polski.
Rozwój infrastruktury sieciowej
to jednocześnie niezbędny
warunek transformacji
energetycznej od modelu
scentralizowanego w kierunku
energetyki rozproszonej
i lokalnej. Rosnący udział
odnawialnych źródeł energii,
wzrost aktywności odbiorców
na rynku poprzez zwiększającą
się liczbę prosumentów
energii odnawialnej
i popularyzację klastrów energii,
spółdzielni energetycznych
czy obywatelskich wspólnot
energetycznych, a także rozwój
elektromobilności wymagają
dostosowania systemów
dystrybucyjnych do bardziej
wymagających warunków pracy.
(wskaźniki SAIDI i SAIFI). Celem jest, aby
w 2030 roku czas przerw w dostawach
energii do odbiorców nie przekraczał średnio 85 minut na odbiorcę.
Rosnące wymagania w stosunku do
stanu sieci wynikają także z potrzeby coraz lepszej gotowości na sytuacje awaryjne. W tym obszarze powstaje konieczność
zwiększenia wykorzystania w sieciach
średnich napięć elementów sterowania
i automatycznej rekonfiguracji, wyposażenia systemów oraz linii SN i nn w urządzenia diagnostyki i analizy pracy sieci, a także
wdrożenia cyfrowego systemu łączności
w sieci dla OSD i zapewnienie odpowiedniej struktury wspomagającej obsługę cyberincydentów. Przewidujemy także szereg inwestycji sieciowych związanych ze
wzrostem udziału skablowania sieci średniego napięcia.

»

PTPiREE współpracuje z resortem
na wielu płaszczyznach, m.in. podczas
przygotowywania regulacji czy
dokumentów strategicznych dla branży
i gospodarki, przedstawiając propozycje
i uwagi podsektora. Jaką rolę widzi
Pan Minister dla takich stowarzyszeń
branżowych jak PTPiREE?
Administracja rządowa od lat współpracuje z organizacjami reprezentującymi
sektor energetyczny w Polsce. To ważna
współpraca, szczególnie ze względu na
zaangażowanie organizacji w tworzenie
reguł funkcjonowania energetyki w kraju.
PTPiREE, które wspiera administrację od
początku swojego istnienia, czyli od 30
lat, jest właśnie przykładem takiej udanej
współpracy.
Jako stowarzyszenie zrzeszające operatorów elektroenergetycznych systemów
dystrybucyjnych i operatora systemu
przesyłowego, PTPiREE działa na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania sieci
energetycznej, jakości usług i obsługi odbiorców, prowadząc prace w komisjach
i zespołach roboczych z aktywnym udziałem swoich członków – przedstawicieli
spółek energetycznych.
Istnienie i działalność takich organizacji jest, jak wspomniałem, bardzo ważne
z punktu widzenia administracji rządowej,
do zadań której należy kształtowanie reguł funkcjonowania sektora energetycznego i kreowania polityki energetycznej
państwa.
Dalszy udział PTPiREE oraz innych,
podobnych stowarzyszeń i organizacji,
w szczególności w zakresie wspierania
działań rządu w obszarze strategii, regulacji i legislacji, jest kluczowy. Duże pole
działania widzę również we wspieraniu innych przedsięwzięć i inicjatyw. Przykładem
mogą być realizowane przez PTPiREE kampanie i programy edukacyjne, np. „Polska.
Z energią działa lepiej”, na temat rynku
energii oraz roli operatorów systemu elektroenergetycznego czy też kampania „Inteligentne sieci – dla domu, środowiska
i gospodarki”, obejmująca szereg działań
aktywnej edukacji w zakresie racjonalnego i efektywnego użytkowania energii
elektrycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań inteligentnych sieci
energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnego opomiarowania.

»

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Olga Fasiecka
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XXXIII Zgromadzenie Krajowe PTPiREE

Sprawozdanie
PTPiREE za 2019 rok
27 sierpnia w Warszawie obradowało XXXIII Zgromadzenie Krajowe
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W wyborach
uzupełniających do zarządu PTPiREE weszli: Krzysztof Bortkiewicz, wiceprezes
Energa-Operator oraz Marcin Kowalczyk, prezes PGE Dystrybucja.

Podczas Zgromadzenia zostało przyjęte sprawozdanie z działalności PTPiREE za 2019 rok.
Poniżej prezentujemy jedynie najważniejsze działania podejmowane w ubiegłym roku.

ZAGADNIENIA PRAWNE I REGULACYJNE
W obszarze regulacji i prawnym kontynuowano rozpoczęte
w 2018 roku prace nad propozycją ewaluacji modelu regulacji
jakościowej; prowadzone były analizy zjawisk meteorologicznych
– w tym na podstawie danych przekazywanych cyklicznie przez
IMGW-PIB – oraz ich wpływ na realizację celów jakościowych. Postulaty dotyczące modyfikacji regulacji jakościowej przekazano do
Prezesa URE.
W obszarze taryfowania trwały prace nad nowelizacją rozporządzenia taryfowego (w szczególności w zakresie mechanizmu
tzw. konta regulacyjnego) oraz nad nowelizacją ustawy o podatku
akcyzowym.
PTPiREE czynnie uczestniczyło w procesach legislacyjnych aktów prawnych dotyczących branży, w tym m.in.: nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, w szczególności w zakresie wdrożenia
AMI i uruchomienia CSIRE, nowelizacji ustawy o OZE (w zakresie
przyłączania mikroinstalacji, klastrów, spółdzielni, poszerzenia
definicji prosumenta), zmian w Prawie budowlanym (w zakresie
terminów przyłączania), pakietu nowych rozwiązań w zakresie
zamówień publicznych, zmian w „megaustawie” w zakresie zasad
udostępniania infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym.
Przygotowano również materiał dotyczący potrzeby zmian
w przepisach w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z 5 czerwca 2019 roku
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE. Rolą PTPiREE
było przedstawienie listy zagadnień z dyrektywy rynkowej do
wdrożenia w zakresie działalności OSD wraz z proponowanym
kierunkiem wdrożenia i redakcją konkretnych przepisów.

PTPiREE podejmowało również inicjatywę kompleksowych
zmian w przepisach podatkowych w związku z usytuowaniem infrastruktury energetycznej na gruntach leśnych i rolnych. W związku z tym podejmowano liczne rozmowy z ministerstwami: energii,
środowiska, a także z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej.
Jak w latach ubiegłych, prowadzono działania zmierzające
do systemowej poprawy warunków posadowienia i eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych na gruntach nienależących do
przedsiębiorstw sieciowych, głównie mające na celu optymalizację obciążeń związanych z posadowieniem infrastruktury na gruntach leśnych - we współpracy z Zespołem PTPiREE ds. Służebności
Przesyłu wypracowano propozycje ujęcia kosztów ponoszonych
w związku z posadowieniem linii na gruntach będących w zarządzie PGL ,,Lasy Państwowe’’ w taryfach OSD i OSP.
W zakresie prac regulacyjnych opiniowano projekty dokumentów rządowych, takich jak: ,,Polityka energetyczna Polski do
2040 r.” i Zintegrowany Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na
lata 2021-2023. W ramach PTPiREE przygotowano stanowisko na
temat przygotowania do sezonu zimowego krajowych systemów
zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, z uwzględnieniem
zagadnień cyberbezpieczeństwa. PTPiREE uczestniczyło również
w pracach nad programem „Mój prąd”.
Prowadzono także przygotowania do nowego modelu regulacyjnego na lata 2021-2025, wspierano analizy związane z nową rolą i wyzwaniami stojącymi przed OSD oraz podejmowano
wspólne działania, konsultacje i opracowywano propozycje dotyczące procesu zatwierdzania taryf.
W ramach Rady Dyrektorów ds. Taryfowych powołano Zespół
ds. Finansowych, który pracował nad zmianą dokumentu „Metoda ustalania WRA i zwrotu z kapitału” (wynikającą z prowadzenia
od 1 stycznia 2019 roku MSSF Leasing oraz ze zmian wynikających z odrębnego wynagradzania inwestycji w ogólnodostępne
stacje ładowania pojazdów), jak też nad modelem kosztów operacyjnych oraz aktualizacją Instrukcji do DTA i wzorca arkuszy
sprawozdawczych.
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W 2019 roku trwały też prace nad innymi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi OSD i OSP, które dotyczyły m.in. takich
tematów jak klastry energii, rozwój energetyki prosumenckiej,
Prawo zamówień publicznych, Fundusz Transformacji Energetyki,
elektromobilność, rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych.

DYSTRYBUCJA, ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SIECIOWYM
I ROZWÓJ SIECI
Realizowane w tym obszarze zadania wyznaczane były przez zarząd
Towarzystwa oraz Rady Dyrektorów, a także definiowane przez operatorów sieci i zgłaszane bezpośrednio do Biura Towarzystwa.
W 2019 roku prowadzono prace nad aktualizacją zapisów
IRiESD, w ramach których przygotowano kilka Kart Aktualizacji
IRiESD dotyczących zapisów GUD i GUD-K, bonifikat, OZE, sprzedaży rezerwowej oraz DRS uproszczonego.
Kontynuowane były prace nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne oraz opracowaniem aktów wykonawczych do niej dotyczące wdrożenia w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku
Energii oraz wprowadzenia obowiązku liczników zdalnego odczytu.
Prowadzone były również działania nad wdrożeniem rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających kodeksy sieci.
Działania te prowadzono w ramach trzech zespołów PTPiREE:
ds. kodeksów sieciowych w obszarze przyłączania do sieci, ds. kodeksów sieciowych w obszarze zarządzania siecią oraz ds. kodeksów sieciowych w obszarze bilansowania.
Jednym z zagadnień, które prowadzono w ramach obszaru,
była kwestia udostępniania sieci nn dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych. W związku z tym przeprowadzono wiele ekspertyz
i uzgodnień między UKE/MC oraz organizacjami zrzeszającymi firmy telekomunikacyjne na temat zasad udostępniania sieci
elektroenergetycznych na potrzeby budowy sieci telekomunikacyjnych, m.in. w zakresie jednolitych w skali kraju zasad udostępniania słupów elektroenergetycznych dla potrzeb podwieszenia
przewodów telekomunikacyjnych.
Prace nad nowelizacją przepisów BHP w energetyce kontynuował Zespół Roboczy ds. BHP przy Zespole Trójstronnym ds. Bezpieczeństwa Energetycznego. Przekazywano uwagi do projektu
rozporządzenia w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych, a po jego opublikowaniu, w związku z koniecznością dostosowania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy do wymagań
nowego rozporządzenia, w ramach PTPiREE dokonano aktualizacji Wzorcowej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy do nowych
wymagań.
Z uwagi na coraz szersze zainteresowanie spółek dystrybucyjnych liniami kablowymi 110 kV, w ramach PTPiREE opracowano wytyczne zawierające zbiór rozwiązań pozwalających zaprojektować
linię kablową w sposób zapewniający jej wieloletnią poprawną pracę. „Wytyczne projektowania linii kablowych 110 kV” opisują wszystkie elementy linii kablowej wraz ze sposobem ich doboru, zasady
budowy linii kablowych oraz obliczenia elektryczne i cieplne.
Kolejny rok prowadzono analizę wskaźników SAIDI i SAIFI,
której owocem był raport podsumowujący kluczowe informacje
analityczne za lata 2011-2018. Uzupełnieniem analizy wskaźników niezawodnościowych była analiza wskaźników obszarowych
regulacji jakościowej, jakie zawarto w dokumencie „Regulacja jakościowa w latach 2018-2025 dla operatorów systemów dystrybucyjnych”. Dla obszaru Polski przeprowadzono analizę celów dla
wskaźników jakościowych w zakresie czasu i częstości przerw traktowanych jako średnia ważona danych pięciu największych OSD.
12
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Działania w zakresie elektromobilności realizowane były
z kolei przez PTPiREE przy udziale Zespołu ds. E-mobility. W ramach tych prac PTPiREE aktywnie uczestniczyło w opiniowaniu
kolejnych projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy
o elektromobilności.
Ponadto w ramach zespołu opracowano „Specyfikację techniczną ogólnodostępnych stacji ładowania prądu przemiennego
samochodów elektrycznych budowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych”. Specyfikację tę
zaakceptowały wszystkie OSD i ma być wykorzystana przy przetargach OSD związanych z zakupami stacji ładowania.
PTPiREE od kilku lat prowadzi działania, których celem jest
wydłużenie okresu legalizacji liczników statycznych energii elektrycznej. Z inicjatywy PTPiREE, skierowanej do Ministrów Energii
oraz Przedsiębiorczości i Technologii, odbyły się trzy spotkania
warsztatowe w gronie wielu interesariuszy, na którym ponownie
wyjaśniono i omówiono zasadność wydłużenia okresu legalizacji
liczników statycznych z obecnych 8 do minimum 12 lat. Uzgodniono, że PTPiREE wraz z OSR przygotują propozycję zmian dotyczącą wydłużenia okresu legalizacji, które następnie – zgodnie
z uzgodnieniami – przekazano do ME w celu włączenia do pakietu
zmian przewidzianych w ustawie Prawo energetyczne.
Opiniowano również projekty rozporządzeń do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W ramach pracy Zespołu
ds. Cyberbezpieczeństwa dokonywano wymiany doświadczeń
wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Omawiano ponadto zagadnienia dotyczące m.in. uwierzytelnienia, nadawania i monitorowania uprawnień w systemie
SCADA, bezpieczeństwa stacji roboczych, serwisu technicznego, zasady funkcjonowania CERT w poszczególnych spółkach
operatorskich. Wymieniono się doświadczeniami związanymi
z zarządzaniem incydentami, podejściem do klasyfikacji incydentów poważnych oraz organizacją struktur odpowiedzialnych za
cyberbezpieczeństwo.
PTPiREE kontynuowało prowadzenie oraz finansowanie działalności Komitetu Technicznego PKN nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej. Celem jego działania jest
koordynacja prac w PKN w zakresie aspektów systemowych dostawy energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zasilania oraz aspektów związanych z akceptowalną przez
użytkownika energii elektrycznej równowagą kosztów i jakości.
W 2019 roku wprowadzono do zbioru Polskich Norm rodzime
wersje językowe dwóch norm przygotowanych w KT 304, a także
podjęto decyzję o tłumaczeniu dwóch kolejnych.
W 2019 roku rozpoczęto opracowanie nowego Albumu słupowych stacji transformatorowych SN/nn z transformatorami
o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych STN, STNu. Album
przeznaczony jest głównie dla projektantów, którzy na jego
podstawie przygotowują dokumentacje techniczną. Rozwiązania zawarte w albumie mogą być także podstawą do tworzenia standardów budowy stacji SN/nn w poszczególnych OSD
oraz materiałów reklamowych producentów, których produkty
w nim zamieszczono.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE I INNOWACJE
Kontynuowano działalność w zakresie wykorzystania funduszy europejskich związaną z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014-2020. Pracowano także nad
programowaniem nowej perspektywy POIŚ. Współpracowano
w tym zakresie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (Ministerstwem
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W ramach prac m.in. przygotowano materiał „Budowa sieci inteligentnej w Polsce przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach polityki spójności na lata 2021-2027"

Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Ministerstwem Energii (Ministerstwem Aktywów Państwowych).
W ramach tych prac m.in. przygotowano materiał „Budowa sieci inteligentnej w Polsce przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej
w ramach polityki spójności na lata 2021-2027’’. Przeprowadzono
również konsultacje dotyczące Założeń do Umowy Partnerstwa na
lata 2021-2027 oraz projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów
programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji.
Ponadto Biuro Towarzystwa wspierało spółki w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ, czego
efektem było podpisanie umów o dofinansowanie. PTPiREE pełniło także funkcję doradczą w zakresie bieżących pytań zgłaszanych
przez spółki.
Prowadzona była również bieżąca współpraca między OSD
w zakresie wymiany dobrych praktyk i wypracowywania stanowisk związanych ze szczegółowymi aspektami realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz działania
wspierające OSD w zakresie inwestycji sieciowych.

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA I PROMOCJA
Towarzystwo prowadziło liczne działania komunikacyjne i promocyjne na rzecz podsektora – codziennie dokonywano przeglądu aktualnych publikacji istotnych dla OSD i OSP, analizowano otoczenie i opracowywano rekomendacje w ramach Zespołu
ds. Komunikacji, dbając o spójność komunikacji na poziomie
podsektora.
W związku z publikacją raportu branżowego pt. „Energetyka.
Dystrybucja i przesył”, stanowiącego kompleksowe opracowanie
na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,

przygotowano wydarzenie medialne w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Przeprowadzono piątą edycję ogólnopolskiego konkursu
„Samorząd przyjazny energii”. Inicjatywa ma na celu promocję współpracy pomiędzy operatorami sieci energetycznych
a samorządami. Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które w 2018 roku zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałaniem powstawaniu smogu, wymianą ogrzewania na
elektryczne czy rozwojem sieci punktów ładowania pojazdów
elektrycznych. Konkurs był objęty patronatem Ministra Energii
i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W ramach środków z POIiŚ Ministerstwo Aktywów Państwowych (Ministerstwo Klimatu) w latach 2020-2023 realizuje projekt pt. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”, które ma na celu poszerzenie
wiedzy i podniesienie świadomości użytkowników energii elektrycznej, osób odpowiedzialnych za tworzenie otoczenia rynkowo-regulacyjnego i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie
korzyści, jakie niesie wdrażanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych. PTPiREE aktywnie wsparło przygotowanie wniosku
o dofinansowanie tego projektu, współuczestnicząc w przygotowaniu planu kampanii promocyjno-informacyjnej.

DZIAŁALNOŚĆ BIURA OPERATORA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Prace Zespołu ds. Telekomunikacji działającego w ramach Rady
Dyrektorów ds. Systemu Elektroenergetycznego poświęcone były głównie wymogom zawartym w rozporządzeniu Komisji (UE)
2017/2196 z 24 listopada 2017 roku ustanawiającym kodeks NC
NR w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
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Priorytetowym działaniem Biura Operatora Łączności Radiowej było poszerzenie problematyki związanej z procesem cyfryzacji łączności radiowej o zagadnienia współpracy z sieciami
telekomunikacyjnymi i informatycznymi oraz głębsze współdziałanie między OSP i OSD

Omawiano rolę systemu w procesie restytucji systemu w warunkach zagrożenia klimatycznego i innej wyższej konieczności.
Operator systemu przesyłowego przyjął do stosowania dokument NC ER ,,Wymagania techniczne dla systemów komunikacji
głosowej”. Operatorzy systemów dystrybucyjnych będą wdrażać
rozwiązania proponowane w dokumencie dotyczącym tych wymagań. Priorytetowym działaniem było poszerzenie problematyki
związanej z procesem cyfryzacji łączności radiowej o zagadnienia współpracy z sieciami telekomunikacyjnymi i informatycznymi
oraz głębsze współdziałanie między OSP i OSD.
Główne konkluzje prac zespołu w 2019 roku to ukierunkowanie wizji rozwoju systemu łączności elektroenergetyki w kontekście kodeksu NC ER oraz konieczności dostosowania do Planu Odbudowy i Planu Obrony Systemu Elektroenergetycznego.
W zakresie funkcjonowania sieci radiowej w 2019 roku Biuro Operatora Sieci Łączności Radiowej PTPiREE wszczęło 36 procedur uzyskania pozwolenia radiowego dla obiektów systemu
TETRA pracujących na terenie działania wszystkich OSD. Wszystkie
złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I WYDAWNICZA
Od początku swej działalności Biuro PTPiREE prowadzi działania w zakresie organizacji konferencji, seminariów i szkoleń,
których głównym celem jest pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów sektora, dążenie do optymalizacji i racjonalnego
wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu i rozdziału
energii elektrycznej, propagowanie i wykorzystywanie postępu
technicznego i organizacyjnego w sektorze elektroenergetyki, poprawianie jakości obsługi odbiorców oraz integracja sektora.
Wiele z organizowanych szkoleń i konferencji prezentuje wyniki prac komisji i zespołów powołanych w ramach Rad Dyrektorów. Dotyczy to zwłaszcza zespołów technicznych oraz prac z zakresu szeroko rozumianego prawa.
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Głównym adresatem tych szkoleń są pracownicy przedsiębiorstw energetycznych, choć do udziału w konferencjach i szkoleniach zapraszani są również przedstawiciele firm działających
na szeroko pojętym rynku elektroenergetycznym – w tym także
dostawcy urządzeń i usług dla energetyki zawodowej. Ma to duże
znaczenie dla tworzonych przez nich coraz to bardziej odpowiadających potrzebom energetyki produktów.
W ramach działań szkoleniowych i konferencyjnych w ubiegłym roku przeprowadzono 17 wydarzeń.
Zorganizowano także udział PTPiREE jako wystawcy w trzech
imprezach targowych dotyczących elektroenergetyki. Były to:
Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2019, Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2019 i Lubelskie
Targi Energetyczne ENERGETICS. Nie obrazuje to oczywiście całości działań tego obszaru. W 2019 roku przygotowano od strony
technicznej obrady XXXI i XXXII Zgromadzenia Krajowego Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Zrealizowano także od strony technicznej blisko 200 spotkań zarządu, Rad
Dyrektorów oraz powołanych w ich ramach zespołów i komisji.
PTPiREE prowadzi również bardzo szeroko rozumianą działalność wydawniczą. Należy do niej opracowywanie w ramach
działalności poszczególnych obszarów tematycznych materiałów,
przygotowywanie ich do druku, nadzór nad procesem wydawniczym oraz kolportaż.
Większość materiałów związana jest tematycznie z obszarami
działania Towarzystwa, głównie z obszarem zagadnień techniki
i rozwoju oraz obszarem zagadnień ekonomicznych i prawnych.
Są one w dużej części efektem prac Rad Dyrektorów oraz działających w ich ramach zespołów i komisji. Kolportaż wydawnictw
Towarzystwa jest wyłącznie wysyłkowy lub w formie zakupu bezpośrednio w Biurze Towarzystwa. Pełen wykaz wydawnictw prezentujemy na stronach internetowych PTPiREE oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo.
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Trudna sztuka współkorzystania
z infrastruktury elektroenergetycznej
Prezes UKE przygotowuje decyzje określające warunki dostępu firm
telekomunikacyjnych do słupów linii energetycznych największych polskich
operatorów systemów dystrybucyjnych. Konsultacje publiczne projektów
decyzji zakończyły się w połowie sierpnia, ale operatorzy chcieliby ich
ponowienia po uzgodnieniach Prezesa UKE z Prezesem URE. Nie wiadomo,
czy tak się stanie, bo UKE wskazuje, że uzgodnienia nie oznaczają
automatycznie konieczności ponownych konsultacji.

IRENEUSZ CHOJNACKI

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, operator sieci elektroenergetycznej zapewnia
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do swojej infrastruktury technicznej, w tym współkorzystanie z niej w celu
realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.
W praktyce chodzi o podwieszanie na należących do operatorów słupach elektroenergetycznych (stanowiących element linii
energetycznych) kabli telekomunikacyjnych, światłowodowych
lub ewentualnie innych.
Podstawowo, jak wynika z ustawy, warunki techniczne, eksploatacyjne i finansowe dostępu do sieci OSD strony ustalają w umowie o dostępie do infrastruktury technicznej. Tak przez lata było
i jest nadal, ale to ma się zmienić. Operatorzy oceniają, jak wynika
ze stanowisk konsultacyjnych, że narzucane im warunki w zakresie
dostępu do słupów linii elektroenergetycznych uprzywilejowują
firmy telekomunikacyjne.
Prezes UKE przedstawił do konsultacji w lipcu projekty decyzji określających warunki dostępu do infrastruktury technicznej operatorów w zakresie słupów elektroenergetycznych
niskiego i średniego napięcia dotyczące największych polskich OSD (Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja,
Tauron Dystrybucja, innogy Stoen Operator).
Słowem, powstał zamiar, żeby warunki dostępu operatorów telekomunikacyjnych do słupów elektroenergetycznych
określić w drodze administracyjnej. Kwestią fundamentalną
jest zatem, czy taka decyzja regulacyjna jest potrzebna.
Z uzasadnień projektów decyzji Prezesa UKE wynika, że –
zdaniem izb telekomunikacyjnych, ale również Ministerstwa
Cyfryzacji – rosnący popyt na dostęp do słupów elektroenergetycznych ze strony firm telekomunikacyjnych napotyka na
wiele barier.
Wśród nich wymieniono takie jak m.in.: utrudnienia w dostępie do słupów SN lub odmowa ich udostępnienia, ograniczenia w zakresie technologii kabli (podano, że część OSD

nie godzi się na podwieszanie kabli miedzianych), zróżnicowanie warunków dostępu w zależności od OSD czy zróżnicowanie stawek za dostęp do słupów i sposobów ich kalkulacji
przez OSD.
– Przyjęcie projektowanej regulacji powinno zniwelować
problemy rynkowe związane z udostępnianiem słupów elektroenergetycznych, doprowadzić do równego traktowania
wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez operatorów sieci dystrybucyjnych, przyczynić się do ograniczenia
niepotrzebnych czynności i kosztów pozyskiwania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktury niezbędnej do
świadczenia usług oraz pozwolić na szersze wykorzystanie istniejących zasobów –wskazał Wydział Komunikacji Biura Dyrektora Generalnego UKE.
OSD nie zgadzają się z podejściem Prezesa UKE dopuszczającym udostępnianie słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia w celu wykonywania podwieszeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
Według informacji uzyskanej w PTPiREE, z zakresu udostępnienia przez OSD przedsiębiorcom telekomunikacyjnym
konstrukcji słupowych wyłączono linie napowietrzne SN, m.in.
ze względu na konieczność przebudowy linii energetycznych pod kątem wytrzymałości słupów, planów skablowania linii SN, które perspektywicznie niosą ryzyko konieczności demontażu podwieszonych światłowodów i spodziewane
pogorszenie wskaźników SAIDI i SAIFI w następstwie prac wykonywanych przez telekomy, bo wymagałoby to częstszego
wyłączania linii SN na potrzeby niezwiązane z eksploatacją sieci elektroenergetycznych.
Inną sprawą jest kwestia prowadzenia robót w technologii
prac pod napięciem przez firmy telekomunikacyjne podczas
podwieszania światłowodów.
innogy Stoen Operator podkreśla, że Prezes UKE nie
uwzględnił w ustalaniu warunków określających zasady
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dostępu do słupów wymogu OSD, aby wprost wskazać obowiązek wykonywania prac przez firmy telekomunikacyjne
związanych z podwieszaniem kabli telekomunikacyjnych na
słupach nn w technologii prac pod napięciem lub w technologii prac w pobliżu napięcia.
– (…) Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej
przez firmy telekomunikacyjne nie może powodować powstania
jakiegokolwiek ryzyka w zakresie niezawodności pracy sieci elektroenergetycznej, w tym przede wszystkim ryzyka dodatkowych
przerw w zasilaniu odbiorców na skutek wyłączenia linii elektroenergetycznej. Ponadto współkorzystanie to nie może powodować zwiększenia czasów przerw w dostarczaniu energii do odbiorców, a przez to pogarszać wskaźników jakościowych, według
których OSD są oceniane przez Prezesa URE – stwierdza innogy
Stoen Operator.
Kontrowersje, sądząc po lekturze stanowisk konsultacyjnych OSD, budzą również zaproponowane w projekcie decyzji
Prezesa UKE stawki opłat za dostęp do słupów.
OSD wskazują, że projekt decyzji Prezesa UKE ujednolica
wobec wszystkich OSD opłaty za udostępnianie słupów elektroenergetycznych, wprowadzając jedną miesięczną stawkę
zależną od napięcia słupa, na którym ma być podwieszany kabel telekomunikacyjny, na poziomie 1,73 zł netto za dostęp do
słupa nn i 2,75 zł netto za dostęp do słupa SN.
Z danych przedstawionych w projektach decyzji dotyczących
warunków dostępu do słupów wynika, że stosowane stawki są,
a w każdym razie były, wyższe. W jednym ze stanowisk znajdujemy stwierdzenie, że określając stawki za dostęp do słupów, UKE
pominął koszty związane z utrzymaniem infrastruktury przez OSD.
W innym ze stanowisk konsultacyjnych znajdujemy następującą ocenę: „Niezrozumiała jest nagła i niczym nieuzasadniona zmiana stanowiska Prezesa UKE prowadząca do przyjęcia, że rzekomo prawidłową stawką jest rażąco niska stawka
1,73 zł netto za jeden słup sieci niskiego napięcia”.
Z kolei Prezes UKE w uzasadnieniu projektu decyzji podał,
iż z praktycznego punktu widzenia „należy wskazać, że niewątpliwa nierówność w pozycjach negocjacyjnych obu stron
(wnioskującego o dostęp do infrastruktury technicznej i udostępniającego) ma odzwierciedlenie w proponowanych warunkach dostępu oraz wysokości opłat z tytułu udostępniania
infrastruktury technicznej w postaci słupów elektroenergetycznych, wpływając na ich podwyższenie.”
– Przy takich uwarunkowaniach rynkowych konieczne w ocenie
Prezesa UKE było wydanie decyzji określających warunki zapewnienia
dostępu do słupów elektroenergetycznych należących do objętych regulacją OSD – czytamy w projekcie decyzji Prezesa UKE.
OSD wskazują m.in., że podwieszenie przewodów telekomunikacyjnych pod przewodami roboczymi powoduje utrudnianie prowadzenia prac eksploatacyjnych związanych z siecią
elektroenergetyczną, a wydłużony czas prac będzie dotyczył
zarówno standardowych zabiegów związanych z eksploatacją
czy też modernizacją linii, a także robót przy usuwaniu skutków awarii.
Warto również, jak się wydaje, zwrócić uwagę na sprawę
pierwokupu słupów. Między innymi Energa-Operator wskazuje, że projekt decyzji przyznaje przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym prawo pierwokupu słupa energetycznego, w tym
nieruchomości, na której jest on posadowiony, w przypadku
zamiaru zawarcia przez OSD umowy o przeniesieniu własności
słupa czy nieruchomości.
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– Ogólne przyznanie prawa pierwokupu słupów lub nieruchomości, na których znajdują się słupy elektroenergetyczne,
jest niemożliwe. Można co najwyżej rozważyć (…) przyznanie PT
takiego prawa w przypadku planowanej likwidacji przez OSD linii
napowietrznej, np. w związku ze skablowaniem danego odcinka
linii, ale tylko w zakresie samego słupa – stwierdza w stanowisku
konsultacyjnym Energa-Operator.
Wracając zaś do kwestii podstawowej, czyli potrzeby administracyjnego określenia warunków dostępu do słupów,
PTPiREE stoi na stanowisku, że prowadzenie przez UKE postępowań w sprawie określenia warunków dostępu do słupów
nie jest zasadne, bo operatorzy nie odmawiali tego dostępu,
„jeżeli spełnione były warunki określone w przepisach prawa”.
Z niektórych stanowisk konsultacyjnych można się dowiedzieć, jaka w rzeczywistości była skala odmów dostępu do słupów.
PGE Dystrybucja podała, że w latach 2018-2019, czyli
w okresie rozpatrywanym przez UKE w projekcie decyzji, do spółki
wpłynęło prawie 3,5 tys. wniosków o dostęp do ponad 284 tys.
słupów, a nie wyraziła zgody w 148 przypadkach „wskazując na
brak technicznych możliwości podwieszenia infrastruktury telekomunikacyjnej, m.in. ze względu na plany inwestycyjne”.
Tauron Dystrybucja podał, że w latach 2018-2019 liczba
wniosków o dostęp do słupów wyniosła prawie 2,8 tys. i dotyczyła dostępu do blisko 196 tys. słupów, a nie zrealizowanych
pozostało 78 z nich.
– (…) Przy czym we wszystkich przypadkach to PT było stroną, która albo nie zrealizowała planowanej inwestycji, z często nieznanych, a zawsze niezależnych od OSD przyczyn, albo
wskutek błędnego skierowania wniosku, który dotyczył slupów
nie będących własnością OSD – wskazał Tauron Dystrybucja
w konsultacjach.
Wydaje się, że współpracy OSD i telekomów nie sprzyjają regulacje administracyjne. PTPiREE wskazuje, że kwestie
podwieszania linii telekomunikacyjnych na słupach linii elektroenergetycznych regulują trzy ustawy (o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prawo energetyczne
i Prawo budowlane), a część przepisów pierwszej z wymienionych ustaw jest niespójna z zapisami dwóch pozostałych.
PTPiREE wskazuje, że OSD podkreślają gotowość i otwartość na współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w UKE, uzgodnienia z Prezesem URE będą przeprowadzone. Natomiast to, czy dojdzie
do ponownych konsultacji publicznych nie jest oczywiste.
– Po analizie i stosownych modyfikacjach projektów decyzji, Prezes UKE przeprowadzi wymaganą przepisami procedurę uzgodnienia
z Prezesem URE treści projektów, a w zakresie opłat pozyska opinię.
Prezes URE był informowany o rozpoczęciu konsultacji publicznych
oraz o tym, że po jego zakończeniu zostaną przedstawione do URE
projekty decyzji uwzględniające postulaty zgłoszone w konsultacjach. Przeprowadzenie procedury uzgodnienia (opiniowania) projektu decyzji z Prezesem URE nie oznacza automatycznie konieczności przeprowadzenia ponownych konsultacji publicznych – wskazuje
Wydział Komunikacji Biura Dyrektora Generalnego UKE.
Jednocześnie UKE podał, że określanie terminu zakończenia
przedmiotowych postępowań administracyjnych na tym etapie
prac, a było to na początku trzeciej dekady września 2020, jest
przedwczesne.

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”
oraz portalu wnp.pl
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Działania PTPiREE w obszarze regulacji
prawnych w sierpniu 2020 roku
L.p.

1.

Obszar działań

Wykaz materiałów źródłowych

Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

• Odpowiedź PUODO na wspólne wystąpienie TOE I PTPiREE – 28 lipca 2020 roku
• Wspólne pismo PTPiREE i TOE do Prezesa UODO w sprawie modelu administrowania danymi
osobowymi oraz realizacji obowiązku informacyjnego (w kontekście LZO) – 18 sierpnia
2020 roku
•
•
•
•

Projekt nowelizacji ustawy OZE – 29 lipca 2020 roku
Uzasadnienie do nOZE
OSR do nOZE
Analiza PTPiREE dotycząca możliwości zmiany rozliczania prosumentów
– 6 sierpnia 2020 roku
• Prezentacja dla MK - propozycje rozwiązań w zakresie rozliczeń prosumentów – 7 sierpnia
2020 roku
• Opinia kancelarii prawnej na temat redysponowania mikroinstalacji

2.

Regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich

3.

Implementacja dyrektywy rynkowej – propozycje przepisów

• Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (dotyczy dyrektywy 2019/944 – elastyczność) – 26 sierpnia 2020 roku
• Uzasadnienie projektu nowelizacji Pe

4.

Regulacje dotyczące rynku mocy

• Uwagi PTPiREE do projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy – 7 sierpnia 2020 roku

5.

Prawo komunikacji elektronicznej

• Uwagi PTPiREE do projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – sierpień 2020 roku
• Uwagi PTPiREE do projektu ustawy wprowadzającej ustawę Prawo komunikacji elektronicznej – sierpień 2020 roku

Nowelizacja ,,rozporządzenia systemowego”

• Projekt rozporządzenia MK zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – 14 sierpnia 2020 roku
• Uzasadnienie do projektu rozporządzenia
• OSR do projektu
• Uwagi PTPiREE do projektu nowelizacji rozporządzenia systemowego – 26 sierpnia
2020 roku

Nowelizacja „rozporządzenia taryfowego”

• Projekt rozporządzenia MK zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – 6 sierpnia
2020 roku
• Uzasadnienie do projektu rozporządzenia
• OSR do projektu
• Uwagi PTPiREE do projektu nowelizacji rozporządzenia taryfowego – 28 sierpnia 2020 roku

6.

7.

Prace nad nowelizacją Pe
oraz aktami prawnymi
dotyczącymi AMI
Kontynuowane są uzgodnienia dotyczące kształtu nowelizacji ustawy
Prawo energetyczne (w zakresie AMI)
oraz aktów wykonawczych, w tym
ustalenia między branżą a resortem
w zakresie zmian w regulacjach
w związku z RODO.

Wobec ogólnej odpowiedzi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przesłanej na początku sierpnia –
wspólnym pismem TOE i PTPiREE – ponowiono prośbę do PUODO o odniesienie się do kwestii poruszonych
w poprzedniej korespondencji stowarzyszeń (z 15 lipca), dotyczących modelu administrowania danymi osobowymi
w ramach CSIRE oraz realizacji obowiązku
informacyjnego.

Regulacje dotyczące OZE
i rozwiązań prosumenckich
Na początku sierpnia poddano konsultacjom publicznym przygotowany
w Ministerstwie Klimatu projekt ustawy
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw.
Projekt
przedłuża
funkcjonowanie obecnego systemu wsparcia
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prosumentów (system opustów) do
końca 2045 roku. Dalszy przebieg
(i ewentualne zmiany w projekcie) jest
monitorowany w ramach PTPiREE.
Ponadto, w ramach dalszych uzgodnień z Ministerstwem Rozwoju dotyczących kwestii rozliczania prosumentów,
przedstawiciele PTPiREE wzięli udział
w spotkaniu w MR 3 sierpnia, które było poświęcone propozycjom MR, EY
i PTPiREE.
Podobnie, w ramach rozmów z resortem klimatu dotyczących tematyki
prosumentów, w PTPiREE opracowano
i przekazano MK materiał do dalszej dyskusji zawierający propozycję różnych
rozwiązań zasad rozliczeń prosumentów, symulacje rozliczeń w zależności
od stopnia konsumpcji własnej oraz
propozycje wprowadzenia odpowiednich zapisów w przepisach prawa.
Zawarte w materiale rozwiązania
były również zaprezentowane i przedyskutowane z Prezesem URE.
W ramach analiz zagadnienia redysponowania mikroinstalacji przez OSD
w sierpniu zgłoszono kilka uwag do
projektu opinii kancelarii prawnej
w tym zakresie. Opinię, po uwzględnieniu uwag, przyjęli bez zastrzeżeń RDR
i zarząd PTPiREE.

Implementacja
dyrektywy rynkowej
– propozycje przepisów
Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym odbywały się uzgodnienia zespołu
ds. implementacji dyrektywy rynkowej
z resortem klimatu. Głównym tematem
jest korzystanie z usług elastyczności
przez OSD.
W ostatnich dniach sierpnia Ministerstwo Klimatu udostępniło PTPiREE
do zaopiniowania projekt przepisów dotyczących elastyczności, które stanowią
część projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo energetyczne. W projekcie zaproponowano przepisy opierające się na
materiale przekazanym przez PTPiREE
w kwietniu, z założeniem, że będą czynione dalsze ustalenia na temat toku prac
i wypracowania modelu, o który zmodyfikowane będą przepisy na dalszym
etapie procedowania projektu. Po ustaleniu projektu przepisów, istotne będzie
uzupełnienie oceny skutków regulacji
o szacowane koszty przyjęcia ustalonego modelu świadczenia usług
elastyczności.
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Regulacje
dotyczące rynku mocy
W ramach rozpoczętych pod koniec lipca konsultacji publicznych opracowanego w Ministerstwie Klimatu projektu
ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy
w sierpniu przekazano do resortu stanowisko i uwagi branży wypracowane w ramach PTPiREE, w szczególności dotyczące regulacji wpływających na działalność
operatorów. Ponadto parlament przyjął
nowelizację ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych
innych ustaw zawierającą zmianę w ustawie o rynku mocy. Przesunięto termin
wejścia w życie nowej opłaty mocowej –
z 1 października 2020 na 1 stycznia 2021
roku.

Prawo
komunikacji elektronicznej
Po przeanalizowaniu w odpowiednich
radach i zespołach PTPiREE oraz Biurze
Operatora przygotowanych i opublikowanych pod koniec lipca przez
Ministerstwo Cyfryzacji projektów: ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz
ustawy wprowadzającej ustawę Prawo
komunikacji elektronicznej, stanowisko
PTPiREE przesłano w sierpniu do resortu
klimatu. Zamieszczono je i przekazano
w formie tabeli z uwagami i propozycjami modyfikacji do poszczególnych zapisów obu projektów ustaw.

Nowelizacja
,,rozporządzenia systemowego”
20 sierpnia opublikowano na stronach
RCL i przekazano do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra
Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Jak wskazał projektodawca, nowelizacja związana jest z przygotowywaniem przez operatora systemu przesyłowego reformy Rynku Bilansującego,
której pierwszy etap ma być wdrożony
od 1 stycznia 2021 roku.
Wejście w życie nowelizacji rozporządzenia systemowego warunkuje dalsze procedowanie dokumentów przygotowywanych przez PSE dotyczących
reformy i możliwość przekazania przez
PSE do zatwierdzenia Prezesowi URE

„Warunków Dotyczących Bilansowania”
(WDB).
Opracowane w ramach PTPiREE stanowisko branży przekazano do resortu
we wskazanym terminie.

Nowelizacja
,,rozporządzenia taryfowego”
20 sierpnia opublikowano na stronach
RCL i przekazano do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra
Klimatu zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną.
Jak wyjaśnia MK, zaproponowane
zmiany mają na celu przede wszystkim
wsparcie szerszego rozwoju EV w Polsce
oraz zwiększenie przejrzystości i uelastycznienie zasad sporządzania taryf dla
przedsiębiorstw sieciowych. „Dzięki wprowadzeniu mechanizmu tzw. konta regulacyjnego taryfy operatorów będą wierniej
odzwierciedlały ponoszone przez nich
koszty prowadzonej działalności. Saldo tego konta ustalane w taryfach operatorów
uwzględniać będzie różnice w osiąganych
przez nich przychodach w stosunku do
wysokości przychodów, które były planowane na etapie sporządzania taryfy.
Obecnie, po zakończeniu okresu, w którym stosowana była taryfa, pomiędzy tymi dwoma wartościami mogą powstawać
różnice, które nie zależą od operatorów
i które wynikają m.in. z różnicy w oszacowaniu na etapie kalkulacji taryfy planowanego wolumenu dostaw energii elektrycznej czy poziomu mocy umownej. Konto
regulacyjne jest instrumentem pozwalającym na uwzględnienie rzeczywistej
wielkości osiągniętych przychodów. Dzięki wprowadzeniu konta regulacyjnego,
w przypadku osiągnięcia przez operatora
przychodu większego niż planowany, wysokość stawek ulegnie odpowiedniemu
obniżeniu, co odczują odbiorcy energii
elektrycznej na otrzymanym rachunku.”
Co istotne z punktu widzenia OSD,
przepisy w zakresie konta regulacyjnego ujęto zgodnie z propozycją PTPiREE.
Uwagi PTPiREE do projektu, przekazane
do MK, dotyczyły terminu wejścia w życie znowelizowanych przepisów, taryfy
dla stacji ładowania oraz przepisu dotyczącego opłaty za pobór energii biernej.

Biuro PTPiREE
Poznań, 1 września 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.
Przeciwdziałanie skutkom suszy
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej prowadził konsultacje publiczne projektu ustawy o inwestycjach
w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Przepisy te ingerują także w działalność OSD, przede wszystkim poprzez:
 wyłączenie stosowania art. 7 ust. 8d
pkt 4 Prawa energetycznego i odstąpienie od wymagania posiadania
przez inwestora tytułu prawnego do
nieruchomości przy wnioskowaniu
o wydanie warunków przyłączenia
do sieci,
 spodziewany wzrost obciążeń finansowych OSD z uwagi na zmianę art. 34
Prawa wodnego.
Zmiana Prawa wodnego polega na
wskazaniu, że wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2
robót lub obiektów budowlanych trwale
związanych z gruntem, mających wpływ
na zmniejszenie retencji przez wyłączenie
więcej niż 50 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej,
zwane „zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej”, jest szczególnym korzystaniem z wód i w związku z tym będzie podlegać opłacie za usługi wodne (obecnie
3500 m2/70 proc.).
Odnosząc się do odstąpienia od żądania tytułu prawnego przy wnioskowaniu
o wydanie WP, to niestety tak daleka liberalizacja wymogów może prowadzić do chaosu i problemów ze strony potencjalnych
współwłaścicieli nieruchomości, np. pozostających w sporze. W innych przepisach
projektu ustawy pojawiają się na różnych
etapach inwestycji elementy odstąpienia
od wykazania praw do nieruchomości czy
oświadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomością na cele inwestycji. Generalną intencją projektodawcy jest bowiem
nieblokowanie procesu inwestycyjnego
przy nieuregulowanym stanie prawnym
nieruchomości.

Nowelizacja
specustawy przesyłowej
8 września opublikowano projekt ustawy
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych
innych ustaw. Dodaje się w niej nowy
art. 17a, który stanowi, że do wydania
warunków przyłączenia do sieci nie jest
wymagane posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości.
Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wydać warunki
przyłączenia w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku oraz uzgodnić
dokumentację techniczną w zakresie budowy instalacji niezbędnej do realizacji przyłączenia – w terminie 30 dni od
przedstawienia kompletnej dokumentacji przez inwestora. Zaskakujący jest ten
kolejny wyłom w żądaniu przedstawienia
tytułu prawnego do nieruchomości oraz
zmiany terminów na wydanie warunków
przyłączenia, gdyż niedawno (19 września)
weszły w życie nowe, różne terminy dla
wydania WP, w zależności od grupy przyłączeniowej. Były one ustalane podczas
wspólnych uzgodnień strony rządowej
oraz PTPiREE i w ich ramach już możliwie
mocno skrócone. Wprowadzenie jednego
– i to tak krótkiego – terminu byłoby niemożliwe do dotrzymania przez OSD.
Ponadto w ustawie zmieniającej pojawił się interesujący z puntu widzenia
inwestycji OSD przepis stanowiący, że na
wniosek inwestora ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomości może nastąpić na rzecz innego niż inwestor podmiotu, m.in. przedsiębiorstwa energetycznego. W uzasadnieniu ustawodawca
wyjaśnia, że przy realizacji inwestycji objętych specustawą przesyłową biorą udział
także podmioty inne niż inwestor, które są
odpowiedzialne za budowę infrastruktury
niezbędnej do funkcjonowania inwestycji
głównej. Stają się one właścicielami tych

urządzeń towarzyszących i wymagane jest
zapewnienie im możliwości prowadzenia
prac. Podmioty te będą odpowiedzialne
za zapłatę odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Będzie zatem możliwość skorzystania przez OSD pośrednio z rozwiązań
specustawy, jednak oczekiwanym stanem
prawnym byłoby przyznanie OSD uprawnienia do samodzielnego inicjowania
takiego postępowania i wpisanie co najmniej inwestycji w sieci 110 kV do wykazu
stanowiącego załącznik do ustawy.

Zamówienia publiczne
Postanowieniem z 10 sierpnia KIO orzekła
o utracie statusu zamawiającego na gruncie Prawa zamówień publicznych (Pzp)
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Postępowanie zostało wszczęte
przez jednego z OSD zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a ogłoszenie o zamówieniu
opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. W trakcie postępowania
doszło jednak do zmian w strukturze właścicielskiej i spółka będąca zamawiającym
przestała spełniać określone w art. 3 Pzp
warunki zobowiązujące ją do stosowania
ustawy.
Rozpoznając sprawę, KIO stwierdziła,
że utrata przez spółkę statusu zamawiającego w rozumieniu art. 3 Pzp spowodowała ustanie obowiązku stosowania
przepisów Pzp do przedmiotowego postępowania. W ocenie KIO samo posiadanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz statusu OSD nie stanowi
podstawy do objęcia takiego przedsiębiorcy reżimem ustawy Pzp.   KIO odrzuciła złożone w postępowaniu odwołania
jako niezasadne, jednocześnie obciążając
spółkę kosztami postępowania ze względu na brak poinformowania oferentów
o zmianach w strukturze właścicielskiej
spółki, mających wpływ na jej status na
gruncie Pzp. 
n
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Wodór głównym
paliwem przyszłości?
Już w 1874 roku Juliusz Verne w swojej powieści „Tajemnicza wyspa”
snuł wizję powszechnego wykorzystania wodoru jako następcy węgla.
Dzisiejszy system energetyczny i transportowy, który opiera się głównie
na paliwach kopalnych, nie może być w żaden sposób oceniany
jako zrównoważony.

KRZYSZTOF HAJDROWSKI
Enea S.A.

W świetle prognozowanego wzrostu globalnego zapotrzebowania na energię,
nawet pomimo jego chwilowego spadku
związanego z pandemią koronawirusa,
obawy dotyczące zmian klimatycznych,
zanieczyszczenia powietrza w miastach,
bezpieczeństwa dostaw i stabilności cen
energii mają coraz większy wpływ na politykę lokalną i globalną. Zmiany w polityce energetycznej mogą mieć istotny
wpływ na tempo rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i społeczeństw,
szczególnie tych, które intensywnie się
rozwijają.
Ropa naftowa, której udział w globalnym koszyku energetycznym wynosi
ponad jedną trzecią, jest nadal największym pierwotnym nośnikiem energii,
pokrywając ponad 95 proc. zapotrzebowania na energię w sektorze transportu.
W przeciwieństwie do ropy naftowej wodór w czystej postaci w przyrodzie nie
występuje; istnieje jedynie w związkach
chemicznych. Nie można go więc bezpośrednio pozyskiwać. Dlatego wodór
nazywa się ,,wtórnym nośnikiem energii’’.
Jest wytwarzany i wykorzystywany do
celów przemysłowych od ponad stu lat,
20 l ENERGIA elektryczna wrzesień 2020

początkowo dzięki komercjalizacji procesu technologicznego syntezy amoniaku
metodą Habera i Boscha. Amoniak był
wtedy potrzebny do produkcji nawozów
sztucznych i nowoczesnych wówczas
burzących materiałów wybuchowych
– amatoli.
Od lat 50. XX wieku wodór był wykorzystywany w podróżach kosmicznych
(np. programy Gemini, Apollo) do zasilania alkalicznych ogniw paliwowych. Wodór był również „straszakiem” mocarstw
podczas zimnej wojny – w 1953 roku wynaleziono bombę termojądrową popularnie zwaną ,,wodorową’’. W latach 60. naukowcy wpadli na pomysł wykorzystania
energii słonecznej do rozdzielenia wody
na wodór i tlen, a następnie do ich rekombinacji w ogniwach paliwowych; pomysł
ten powrócił współcześnie pod pojęciem
„zielonej gospodarki wodorowej”. Na początku lat 70. prowadzono również, w celu zmniejszenia zależności od kopalnych
źródeł energii, pierwsze badania nad wykorzystaniem energii jądrowej do komercyjnej produkcji wodoru i paliw syntetycznych. Termin „gospodarka wodorowa” po
raz pierwszy użył w 1970 roku koncern

General Motors w związku z wizją paliw
przyszłości w sektorze transportu.
Obecnie wodór jest wykorzystywany głównie do syntezy amoniaku, w rafineriach do przetwarzania ropy naftowej
i różnych chemicznych produktów przejściowych lub w przemyśle spożywczym
do utwardzania tłuszczów jadalnych.
Znaczący postęp w technologii ogniw
paliwowych pod koniec lat 90., jak również rosnące obawy o bezpieczeństwo
dostaw węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego spowodowały, że w ostatnich latach
w debacie na temat polityki energetycznej wzrosło zainteresowanie wodorem,
przede wszystkim jako alternatywą dla ropy naftowej w sektorze transportu.
Korzyści płynące ze stosowania wodoru jako paliwa zależą od sposobu jego wytwarzania. Jeśli produkowany jest
z węgla, zwiększa bezpieczeństwo dostaw,
ale powoduje wyższą emisję dwutlenku
węgla (chyba że CO2 jest wychwytywany
i składowany, ale to z kolei podnosi koszty
produkcji). Jeśli jest produkowany z paliw
niekopalnych (jądrowych lub odnawialnych), zwiększa bezpieczeństwo dostaw
i częściowo zmniejsza łączną emisję
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Produkcja wodoru z wykorzystaniem źródeł OZE jest postrzegana jako niemal bezemisyjny sposób dostarczania energii, oferujący jednocześnie możliwość zmniejszenia zależności od
paliw kopalnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw

dwutlenku węgla. Oznacza to, że jakakolwiek ocena zalet przestawienia się na wodór jako paliwo transportowe wiąże się
z szeregiem założeń dotyczących przyszłego rozwoju polityki energetycznej w perspektywie długoterminowej.
Produkcja wodoru z wykorzystaniem
źródeł OZE jest postrzegana jako niemal
bezemisyjny sposób dostarczania energii,
oferujący jednocześnie możliwość zmniejszenia zależności od paliw kopalnych
oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw
– choć uważa się, że to rozwiązanie, którego powszechność jest odległa w czasie. Produkcja wodoru z wykorzystaniem
paliw kopalnych stanowi opcję przejściową, umożliwiającą zmniejszenie dystansu
między dzisiejszą gospodarką węglową
a przyszłą – wodorową, opartą na odnawialnych źródłach energii.
Ponieważ stacjonarne ogniwa paliwowe – w przeciwieństwie do mobilnych –
mogą być również zasilane bezpośrednio
gazem ziemnym, nie wymagają stosowania czystego wodoru. Biorąc pod uwagę polityczną presję ograniczania emisji CO2 w generacji energii elektrycznej,
szczególnie w elektrowniach węglowych,

potencjalnie atrakcyjną opcją przejściową dla węgla mogą być bloki gazowo-parowe ze zintegrowanym zgazowaniem
paliwa – IGCC, dodatkowo wyposażone
w instalacje wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Oferują one
bowiem nie tylko możliwość wytwarzania
czystej energii elektrycznej, ale także wodoru. Takie elektrownie mogą przyczynić
się również do zwiększenia dywersyfikacji
zasobów, ponieważ obiecujące jest wykorzystanie w nich biomasy jako paliwa uzupełniającego. Ich popularyzację jednak
hamuje trudna do weryfikacji ekonomika
funkcjonowania.
Z emisją CO2 w transporcie producenci radzą sobie obecnie poprzez optymalizację konwencjonalnych silników spalinowych i hybrydyzację napędów, równolegle
zwiększając produkcję pojazdów elektrycznych. Spośród obecnie dostępnych
rozwiązań wodór wydaje się szczególnie
obiecujący, gdyż realizuje najważniejsze
cele polityczne: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza. Głównym
konkurentem dla wodoru w dłuższym

czasie jest energia elektryczna, której
sukces w zastosowaniach mobilnych będzie zależał od przełomu w technologii
akumulatorów (wzrost gęstości energii,
trwałości i skrócenie czasu ładowania).
Prowadzone są też badania nad silnikami wodorowymi wewnętrznego spalania
(HICE), bazującymi na tradycyjnych silnikach spalinowych.
Za jedną z najbardziej krytycznych
kwestii, które należy rozwiązać przed
stworzeniem technicznie i ekonomicznie
opłacalnej gospodarki wodorowej, jest
składowanie. Wodór teoretycznie można łatwo magazynować stacjonarnie, co
daje możliwość buforowania rozproszonych źródeł OZE. Rozwój mobilnych reformerów do produkcji wodoru z paliw
kopalnych okazał się bardzo trudny oraz
kosztowny i nie stanowi już istotnej możliwości dla producentów samochodów.
Stąd pokładowe magazynowanie wodoru jest jednym z wąskich gardeł rozwoju dla przyszłych wodorowych taborów
samochodowych.
W mniejszym lub większym stopniu osiągnięto fizyczne limity gęstości
przechowywania wodoru sprężonego
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i ciekłego, natomiast nadal istnieje potencjał rozwoju materiałów stałych do jego
przechowywania (wodorków metali) oraz
wykorzystania do tego celu rurociągów
z gazem ziemnym. Główną wadą systemu
sprężania wodoru jest to, że jego gęstość
objętościowa nie rośnie proporcjonalnie
do ciśnienia roboczego. Co więcej, produkcja zbiorników o ciśnieniu 700 barów
jest nadal zbyt droga, głównie z powodu
wysokich kosztów stosowanych w nich
włókien węglowych. W tym przypadku
konieczny jest przełom technologiczny.
W przeciwnym razie koszty będą zbyt wysokie dla konsumentów, zwłaszcza jeśli
zbiorniki musiałyby podlegać okresowej
wymianie. Z kolei w przypadku systemów
magazynowania ciekłego wodoru należy
rozwiązać m.in. problem ekonomicznego
ograniczenia strat (dyfuzja i parowanie)
związanych z koniecznością jego utrzymania w warunkach kriogenicznych (około -2500C).
Obecnie w transporcie wodoru stosuje się następujące główne warianty: dostarczanie sprężonego wodoru gazowego
i ciekłego ciężarówkami (cysterny lub specjalne przyczepy) oraz wodoru gazowego
rurociągami przemysłowymi. Techniczna
i ekonomiczna konkurencyjność każdej
z wymienionych możliwości transportu
zależy od ilości wodoru i odległości dostawy. Gdyby do transportu czy magazynowania wodoru można było wykorzystać istniejącą infrastrukturę rurociągów
gazu ziemnego, koszty te mogłyby zostać
znacznie zmniejszone, stąd prowadzone
badania weryfikujące taką możliwość. Jeśli chodzi o transport wodoru statkami,
jak dotąd powstał w Japonii jeden – ,,Suiso Frontier’’, którego zadaniem ma być
transport jednorazowo 3 ton wodoru.
Jeżeli produkcja wodoru na dużą skalę ma być zintegrowana z systemem energetycznym, należy uwzględnić obecną
i przyszłą konkurencję źródeł OZE, dla
których możliwość przechowywania
nadmiaru energii w postaci wodoru
oraz jego późniejszego wykorzystania
do wytwarzania energii lub sprzedaży
bezpośredniej może być interesującą
alternatywą zwiększającą zyskowność
przedsięwzięcia. Na pewno potencjał
wykorzystania wodoru w energetyce
rośnie w przypadku typowych odbiorców wyspowych, dla których zwykłe
inwestycje sieciowe są nieekonomiczne. Z kolei lokalne magazyny wodoru,
połączone ze stacjami tankowania, pozwoliłyby na jego bezpośrednie użycie
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»»»
Z pewnością wodór nie
powinien być postrzegany
jako kompleksowe
rozwiązanie światowych
problemów energetycznych,
a w szczególności
nie jako jedyna
i niepowtarzalna odpowiedź
na wyzwania stojące
przed sektorem transportu.
Jest również bardzo mało
prawdopodobne,
aby jakakolwiek pojedyncza
technologia lub paliwo
mogło być panaceum,
zdolnym do sprostania
wyzwaniom energetycznym
i kryteriom poprawy
bezpieczeństwa
energetycznego
oraz łagodzenia skutków
zmian klimatycznych
i innych szkodliwych
dla środowiska, ponieważ
wszystkie dostępne
możliwości podlegają
pewnego rodzaju
ograniczeniom.
W dłuższym czasie wodór
ma jednak potencjał, aby
przezwyciężyć ograniczenia
związane z biopaliwami
i energią elektryczną
oraz umożliwić dalszą
dekarbonizację transportu.
w ekologicznym transporcie lokalnym
lub do celów grzewczych.
Jako jeden z pierwszych niszowych
klientów wodoru może być też postrzegany rynek samobilansujących lokalnych
systemów energetycznych. W samej Grecji istnieje ponad 150 zaludnionych wysp.
Może to być również obiecujące rozwiązanie w odległych obszarach krajów

rozwijających się, jak Filipiny, nieposiadających dobrze rozwiniętej infrastruktury
energetycznej. Wymaga jednak rozwoju
trwałych, wydajnych i tanich ogniw paliwowych, elektrolizerów oraz środków
transportu wodoru. Transport wodoru na
duże odległości może też w przyszłości
stanowić potencjalnie alternatywę dla
budowy nowych linii przesyłowych.
Jak na razie „korytarze wodorowe” są
znacznie droższe i niekoniecznie bardziej
ekologiczne od tradycyjnego transportu
i lokalnego spalania kopalnych nośników
energii. Jednak mogą być interesujące
biorąc pod uwagę łączne korzyści społeczno-gospodarcze. Przejście na gospodarkę
wodorową będzie korzystne w zakresie
wzrostu zatrudnienia (nowe produkty
i usługi), produktu krajowego brutto (PKB)
i konkurencyjności międzynarodowej gospodarek. Skala zmian makroekonomicznych będzie jednak różna w poszczególnych krajach, co wynika głównie z założeń
dotyczących rozwoju kosztów technologii
wodorowej w poszczególnych krajach oraz
z różnych kombinacji technologii produkcji i przechowywania wodoru.
Z pewnością wodór nie powinien być
postrzegany jako kompleksowe rozwiązanie światowych problemów energetycznych, a w szczególności nie jako jedyna
i niepowtarzalna odpowiedź na wyzwania
stojące przed sektorem transportu. Jest
również bardzo mało prawdopodobne,
aby jakakolwiek pojedyncza technologia
lub paliwo mogło być panaceum, zdolnym do sprostania wyzwaniom energetycznym i kryteriom poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz łagodzenia
skutków zmian klimatycznych i innych
szkodliwych dla środowiska, ponieważ
wszystkie dostępne możliwości podlegają
pewnego rodzaju ograniczeniom.
W dłuższym czasie wodór ma jednak potencjał, aby przezwyciężyć ograniczenia związane z biopaliwami i energią elektryczną oraz umożliwić dalszą
dekarbonizację transportu. Obecnie na
całym świecie funkcjonuje coraz więcej
partnerstw publiczno-prywatnych mających na celu przyspieszenie komercjalizacji technologii wodorowych i ogniw
paliwowych, a także projektów demonstracyjnych w zakresie wodoru. Krytyczne
pytanie brzmi: czy współpraca ta będzie
w stanie utorować drogę do komercyjnego upowszechnienia pojazdów napędzanych wodorem? Czy będzie on ważnym
paliwem przyszłości? Odpowiedź przyniesie nadchodząca dekada. 
n

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Przegląd samochodów elektrycznych dostępnych na rynku

Volkswagen ID.3

Zdjęcia: volkswagen

Volkswagen, powiększając rodzinę e-pojazdów, wprowadza na polski rynek
model ID.3. Nowy VW ma zastąpić e-Golfa. Czy to się uda?

Ceny kształtują się od 156 za wersję Performance, aż po 215 tys. zł za Pro S Tour

Pierwsze egzemplarze były dostępne tylko w przedsprzedaży. Limitowana wersja oferowała baterie o pojemności 58 kWh
oraz trzy wersje wyposażenia. Ceny samochodu wahały się od
167 do ponad 215 tys. zł. w wersji Max.
Obecnie polski rynek oferuje dużo więcej, bo aż siedem pakietów wyposażenia. Ceny kształtują się od 156 za wersję Performance, aż po 215 tys. zł za Pro S Tour. W każdej z nich mamy do
dyspozycji silnik elektryczny o mocy 150 kW, czyli około 204 KM
oraz 310 Nm. W zależności od wyposażenia baterie dostępne
w tych modelach mają od 58 do aż 77 kWh. Zasięgi deklarowane
przez producenta oscylują między 420 a 550 km.
Według zapowiedzi, na początku 2021 roku dostępna
w naszym kraju będzie najuboższa wersja VW ID.3 Pure. Auto
ma posiadać baterię o pojemności 45 kWh i przejechać dystans rzędu 330 km na jednym ładowaniu. Volkswagen obiecuje cenę poniżej 130 tys. zł.

Dzięki wykorzystaniu platformy MEB pojazdy będzie można ładować z mocą do 125 kW na szybkich ładowarkach. Ładowarki typu wallbox ładujące z mocą 11 kW (trójfazowe) mają
naładować standardową baterię od zera do 80 proc. w niecałe
5 godzin.
Volkswagen ID.3 wydaje się autem do wszystkiego. Rano
podrzucić dzieci do szkoły, potem wygodnie dojechać do biura, a wieczorem wrócić do domu – na jednym ładowaniu baterii. Zapowiada się, że dla tego samochodu to zasadniczo żaden
problem. Poradzi sobie z tym każda z baterii zainstalowanych
w VW ID.3.

Kasper Teszner, Biuro PTPiREE

Dane:
www.elektrowoz.pl
https://www.volkswagen.pl/pl/modele-i-konfigurator/id3.html#MOFA
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Stan standaryzacji oraz perspektywy rozwoju systemu TETRA w energetyce

TETRA – nowe standardy, ciągły rozwój
Obecnie zasadniczy trzon standardu TETRA Release 2 (wersja 2) w wariancie
podstawowym V+D (Voice+Data) obejmuje kilkanaście dokumentów. Są to
zarówno standardy, specyfikacje techniczne, jak i raporty techniczne.
MACIEJ SKORASZEWSKI
Biuro PTPiREE

Pierwsze wersje tych dokumentów w ramach Release 2 sięgają 2005 roku. Jednak w żadnym wypadku nie oznacza to, że
prace nad standardem ustały. Duża część spośród wspomnianych dokumentów jest nadal uaktualniana i modyfikowana.
Najnowsze wersje sześciu dokumentów wydano w latach 20162017. Dotyczy to m.in. jednego z najistotniejszych standardów
z tej grupy EN 300 392-2: Air Interface (AI) (najnowsza wersja
z sierpnia 2016 roku) czy też dokumentu EN 300 392-7: Security

(najnowsza wersja ze stycznia 2017 roku). Rozwijane są również standardy definiujące usługi TETRA – np. ostatnia wersja
dokumentu EN 300 392-12-4 Supplementary services stage 3;
Sub-part 4: Call Forwarding (CF) jest z lipca 2016 roku.
W ostatnich kilku latach pojawiło się aż 16 dokumentów standaryzacyjnych systemu TETRA. Część z nich stanowiła kolejną aktualizację istniejących już standardów. Jednak spory odsetek to
materiały zupełnie nowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na
pakiet aż ośmiu standardów dotyczących tzw. interfejsu międzysystemowego ISI (Inter-system Interface). Interfejs międzysystemowy ISI to zagadnienie, nad którym ciała standaryzacyjne TETRA
pracowały od wielu lat. W skrócie chodziło o zapewnienie możliwości łączenia ze sobą różnych (autonomicznych, rozdzielnych)
sieci TETRA, szczególnie w kontekście operacji transgranicznych.
Zasadne wydaje się tu porównanie do roamingu. Dysponując ISI,
użytkownicy danej sieci regionalnej mogą korzystać z własnego
sprzętu i komunikować się wewnątrz swojej sieci. Mogą również
łączyć się z użytkownikami innej sieci (korzystającej z zupełnie
innych urządzeń radiowych), np. zlokalizowanej po drugiej stronie granicy państwa. Możliwe jest też tworzenie większych sieci
TETRA na bazie różnych rozwiązań sprzętowych. Warto zwrócić
uwagę, że aż siedem z ośmiu wymienionych standardów dotyczących kwestii ISI to dokumenty, których wersja oznaczona jest
jako V1.1.1, co oznacza, iż nie są to aktualizacje, lecz zupełnie nowe
– opublikowane po raz pierwszy – normy. Obejmują one różne
zagadnienia. Od ogólnych począwszy, po bardziej szczegółowe,
związane z opisem warstwy transportowej czy sposobami przenoszenia sygnałów mowy. Potencjalni użytkownicy tych rozwiązań zwracają również uwagę, że ETSI (European Telecommunications Standards Institute), przygotowując wspomniany pakiet
standardów, dopuścił wykorzystanie protokołu IP, co może znacząco przyspieszyć i zwiększyć efektywność łączenia różnych sieci TETRA. Do tej pory niezbędne do tego celu było dedykowane
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łącze E1, co w pewnych przypadkach mogło stwarzać problemy,
zwłaszcza gdy dany dostawca nie zapewniał już obsługi trybu komutacji kanałów. Warto zauważyć, że rozwiązanie to mogłoby być
korzystne również z punktu widzenia polskich operatorów sieci
energetycznych, którzy np. łatwo mogliby nawiązywać łączność
z siecią innego operatora lub też wydzielać na jego potrzeby określone zasoby z własnej sieci łączności.
Od dawna pojawiają się informacje o potrzebie wprowadzenia kolejnej wersji standardu TETRA, określanej roboczo jako
Release 3. Miałaby ona wprowadzać pełne wsparcie dla trybów
transmisji o wysokiej przepływności i zapewniać interoperacyjność z innymi standardami (w tym LTE). Ten ostatni aspekt
jest obecny w pracach 3GPP już teraz. Niewątpliwie TETRA
w Release 3 musiałaby w istotnym stopniu korzystać z rozwiązań
szerokopasmowych.
Wzmianki na temat planowanego Release’u 3 TETRY można
już odnaleźć w dokumentach ETSI. Na przykład w „ETSI work on
standards for Broadband PPDR” z września 2016 roku, autorstwa
Briana Murgatroyda, znajduje się sugestia, że TETRA w Release 3
będzie wykorzystywała sygnalizację TETRY w rozwiązaniach szerokopasmowych dla zapewnienia pełnego wsparcia dla tzw. komunikacji krytycznej (critical communication). Potwierdza to inny trend, jaki można zaobserwować, analizując rozwój systemu
TETRA. Mianowicie obecnie oba te pojęcia, tj. TETRA i komunikacja
krytyczna, obejmująca m.in. takie obszary jak bezpieczeństwo publiczne, transport, produkcję paliw i oczywiście szeroko rozumianą energetykę, są traktowane niejako równorzędnie. Oznacza to,
że z czasem TETRA stanie się częścią szerszego zbioru rozwiązań
dla możliwie najpełniejszej obsługi telekomunikacyjnej zdarzeń
krytycznych. Jednym z przejawów tego trendu jest fakt, że w 2013
roku TC TETRA (Komitet Techniczny TETRA), czyli jednostka w ramach ETSI koordynująca prace nad TETRĄ, zmieniła swą nazwę
na TC TCCE (Komitet Techniczny ds. TETRA i Rozwoju Komunikacji
Krytycznej), a także zmodyfikowała swój zakres zadań.
W ramach TC TCCE funkcjonuje sześć grup roboczych:
 TCCE WG1 – odpowiedzialna za analizę wymagań użytkowników w kontekście rozwoju TETRY i innych rozwiązań komunikacji krytycznej;
 TCCE WG3 – odpowiedzialna za utrzymanie (maintenance) istniejących dokumentów standaryzacyjnych TETRY i za rozwój
standardu;

 TCCE WG4 – odpowiedzialna za standaryzację szerokopasmowych usług związanych z komunikacją krytyczną, ewolucję
usług głosowych oraz szybkiej transmisji pakietowej w ramach
TETRY;
 TCCE WG5 – odpowiedzialna za regulacje kodowania sygnałów mowy w systemie TETRA;
 TCCE WG6 – odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa,
przeciwdziałania nadużyciom podczas komunikacji krytycznej
i inne zagadnienia prawne;
 TCCE WG8 - odpowiedzialna za zagadnienia związane z trybem
DMO (Direct Mode Operation).
Te grupy robocze spotykają się regularnie, pracując nad nowymi dokumentami w obszarach zgodnych ze swoimi zakresami
tematycznymi. Na podstawie ogólnych informacji wiadomo, że
w niedługiej przyszłości można spodziewać się m.in. uaktualnienia standardu dotyczącego szyfrowania TEA2. Grupy pracują też
nad możliwościami interoperacyjności między TETRĄ a standardem MCPTT (patrz niżej).
W Komitecie TC TCCE reprezentowani są Motorola, Airbus,
Thales, Sepura i inne firmy.
Warto również wspomnieć, że od strony biznesowej prace
dotyczące TETRY i komunikacji krytycznej koordynuje stowarzyszenie TCCA (TETRA and Critical Communication Association), które istnieje od 1994 roku (wcześniej jako TETRA MoU Association)
i zrzesza ponad sto firm z całego świata (producentów sprzętu,
dostawców usług, operatorów itp.). Stowarzyszenie TCCA zajmuje
się wsparciem i promocją rozwoju TETRY oraz powiązanych rozwiązań szerokopasmowych na potrzeby komunikacji krytycznej.
Z uwagi na biznesowy charakter tej organizacji duże znaczenie
mają tu obecne i przyszłe usługi w systemie TETRA, przez pryzmat
których definiowane będą ogólne kierunki rozwoju tego systemu.
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, należy stwierdzić, że
TETRA jest systemem ciągle rozwijającym się, a silnie uwidocznione w ostatnich latach powiązanie z obszarem „critical communication” przełoży się również na rozwój usług TETRY. Z uwagi zarówno na definicję samej TETRY, jak i komunikacji krytycznej, bardzo
ważnym kierunkiem tego rozwoju będzie wykorzystanie systemu
w jak najszerzej rozumianym przemyśle, w tym w zastosowaniach
związanych z energetyką.

TETRA a systemy szerokopasmowe
W kontekście rozwoju systemów do obsługi szeroko rozumianej komunikacji krytycznej nie sposób nie wspomnieć
o trendach wykorzystywania w tym celu rozwiązań szerokopasmowych, w tym bazujących na systemie LTE. Szczególnie istotne w tym kontekście są prace organizacji 3GPP (3rd Generation
Partnership Project), której aktywność w tym segmencie zaczęła się od tzw. Release’a 13 i jest kontynuowana we wszystkich
kolejnych Release’ach standardów 3GPP (w szczególności z serii
22, 23 i 24). Najważniejszym efektem tych prac jest rozwiązanie
o nazwie ,,Mission Critical Push-to-Talk’’, w skrócie MCPTT, które
ma zapewniać spełnienie części wymagań związanych z łącznością głosową w komunikacji krytycznej przy jednoczesnym
utrzymaniu zalet szerokopasmowych systemów 3GPP, w tym
LTE. Oprócz MCPTT w następnych Release’ach mają pojawiać
się kolejne rozszerzenia związane z łącznością krytyczną, w tym
MCData i MCVideo, a także wprowadzane są dodatkowe elementy w ramach samego MCPTT.
Oczywiście MCPTT i TETRA to niezależne, rozłączne rozwiązania, jednak z jednej strony 3GPP w dokumentach zapewnia

Zdjęcie: Maciej Skoraszewski

ŁĄCZNOŚĆ

Wieża antenowa Wielka Sowa

o możliwościach interoperacyjności MCPTT z TETRĄ, a z drugiej
samo ETSI organizuje testy funkcjonalności MCPTT i zaczyna
wprowadzać elementy związane z tym systemem w swoich dokumentach technicznych. Należy jednak zaznaczyć, że MCPTT jest
rozwiązaniem nowym, dopiero rozwijającym się i jak dotąd nie
stanowi jeszcze realnej alternatywy dla TETRY.
Innym istotnym rozwiązaniem opracowywanym przez 3GPP
(począwszy od Release’a 12) jest tzw. Proximity Services, czyli mechanizm pozwalający na wykrywanie terminali znajdujących się
w niewielkiej odległości od siebie i umożliwiający nawiązanie bezpośredniej komunikacji między nimi (z pominięciem stacji bazowej).
W kontekście przytoczonych faktów coraz częściej pojawia się
pytanie: czy LTE może być zatem pełnowartościową alternatywą
dla typowych systemów trankingowych dyspozytorskich (TETRA)
i je w niedalekiej przyszłości zupełnie zastąpić? Obecnie odpowiedź – zwłaszcza w kontekście zastosowań krytycznych z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa, jak np. energetyka – jest negatywna. Komunikacja krytyczna wiąże się z szeregiem wymagań
dotyczących m.in. niezawodności usług (zwłaszcza w sytuacjach
kryzysowych, zniszczenia infrastruktury), połączeń grupowych,
priorytetyzacji połączeń oraz czasu ich zestawiania, trybu łączności bezpośredniej itp. System TETRA – od swojego zarania budowany jako system trankingowy – wymagania te spełnia niejako
domyślnie, podczas gdy w przypadku szerokopasmowych sieci
komórkowych jest to problematyczne. Na przykład wspomniany
mechanizm Proximity Sevices oferuje mniejsze zasięgi robocze
i z uwagi na znaczące różnice technologiczne nie może być
traktowany jako pełnowartościowa alternatywa dla trybu DMO
(Direct Mode Operation) TETRY, a co najwyżej jako jego
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uzupełnienie. W trybie bezpośrednim DMO realizowana jest łączność terminal-terminal bez pośrednictwa sieci. To szczególnie istotna funkcja w przypadku uszkodzenia infrastruktury sieci bądź braku zasilania. Zasięg transmisji w trybie DMO wynosi typowo 400 m
w obszarze miejskim, do 2 km w terenie otwartym. Innym przykładem jest kwestia niezawodności. O ile infrastruktura krytyczna
bazująca na systemie TETRA jest tak projektowana, aby zapewnić
funkcjonowanie w sytuacji awarii o charakterze masowym nawet
przez 36 godzin (przy braku zasilania obiektów telekomunikacyjnych), o tyle w systemach komórkowych takie buforowanie zasilania, ze względu na wysokie koszty, jest rzadkością. Rzecz jasna,
niezależnie od powyższych rozważań nie sposób przewidzieć, jak
przebiegać będzie dalszy rozwój standardów ETSI i 3GPP, zatem
rozwiązania szerokopasmowe opracowywane przez 3GPP mogą
z czasem stopniowo uzupełniać funkcjonalności typowe dla TETRY.

TETRA + LTE optymalnym rozwiązaniem dla energetyki
Oczywiście system LTE ma szereg cech, które są korzystne
i pożądane z punktu widzenia współczesnych sieci trankingowych. Jest to system szerokopasmowy (szerokości kanału od 1,4
do 20 MHz), oferuje bardzo wysokie przepływności, wielokrotnie wyższe niż w przypadku TETRY (osiągalne w Polsce faktyczne
szybkości transmisji sięgają teraz 140 Mb/s) i zapewnia duży zbiór
dostępnych szybkości transmisji, umożliwia elastyczny przydział
pasma użytkownikom w zależności od ich bieżących potrzeb itp.
Mówiąc o ewentualnym wykorzystaniu LTE na potrzeby budowy sieci łączności krytycznej, najczęściej przywołuje się pasmo
450 MHz, co wynika z faktu rezerwacji jego części na potrzeby
energetyki. Trzeba jednak pamiętać, że pasmo to włączono do LTE
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stosunkowo niedawno, więc problemem może tu być niewielka
liczba kompatybilnego sprzętu radiowego. W przypadku naszego kraju początkowo jedynie część zarezerwowanego pasma
450 MHz będzie faktycznie dostępna dla przedsiębiorstw energetycznych. Wygaśnięcie licencji ostatnich firm, które obecnie korzystają z omawianych zakresów, przewidywane jest na 2027 rok,
a zatem dopiero wtedy hipotetyczna sieć LTE mogłaby osiągnąć
docelowe, nominalne parametry jakościowe. Innym pasmem wymienianym w kontekście sieci łączności dla energetyki jest pasmo
700 MHz. Systemy LTE na potrzeby bezpieczeństwa korzystające
z tego właśnie pasma są już wykorzystywane m.in. w Korei Południowej czy USA. Należy jednak podkreślić trzy czynniki, które
wskazują, że ewentualna decyzja budowy sieci łączności dla potrzeb energetyki wyłącznie opierającej się na LTE jest nieuzasadniona, i to niezależnie od docelowego pasma częstotliwości:
 System komunikacji krytycznej dla potrzeb energetyki musi
być siecią własną, dedykowaną w tym celu (tj. nie można
wydzierżawić infrastruktury od operatorów telekomunikacyjnych). Oznacza to, że konieczne byłoby zbudowanie ewentualnej sieci LTE od zera (uwzględniając kwestie formalne, prawne, projektowanie sieci, planowanie radiowe, budowę samej
infrastruktury, pomiary testowe itp.), co niewątpliwie byłoby
procesem bardzo czasochłonnym i kosztownym. Natomiast
w przypadku bazowania na systemie TETRA oznaczałoby to
konieczność jedynie rozbudowy istniejącej już infrastruktury.
 W przypadku ewentualnej sieci LTE w paśmie 450 MHz (a także
700 MHz) konieczne byłoby uwzględnienie kwestii koordynacji
transgranicznej.
 I wreszcie – co było już sygnalizowane, ale jest niezwykle istotne – w przypadku systemów komórkowych spełnienie wszystkich wymagań stawianych sieciom komunikacji krytycznej
może być trudne, a nawet niemożliwe.
Te trzy punkty nie oznaczają jednak, że szerokopasmowe systemy komórkowe takie jak LTE w ogóle nie powinny być brane
pod uwagę w kontekście systemów łączności krytycznej. Wprost
przeciwnie! Ich możliwości i potencjał w wielu aspektach znacznie
przewyższają tradycyjne rozwiązania bazujące na systemie TETRA,
zatem implementacja może przynieść niewątpliwą korzyść dla
użytkowników. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się tu zastosowanie wariantu mieszanego: TETRA+LTE, w którym system trankingowy zapewniałby kluczowe funkcjonalności i usługi systemu
komunikacji krytycznej, natomiast system komórkowy – obsługę
ruchu o niższym priorytecie i oferował usługi wymagające wysokich przepływności. Za takim rozwiązaniem przemawia choćby podejście organizacji standaryzacyjnych, które w swoich dokumentach dużo miejsca poświęcają kwestii interoperacyjności
(o czym wspomniano już przy okazji systemu MCPTT).
W dokumencie wyraźnie sygnalizowano fakt ciągłego rozwoju
systemu TETRA i ogólnie rozwiązań przeznaczonych dla szeroko rozumianych systemów komunikacji krytycznej. Dotyczy to nie tylko
ciał standaryzacyjnych, ale również producentów sprzętu i dostawców rozwiązań. Już nawet pobieżna analiza rynku wskazuje bowiem, że dostępność sprzętu TETRA jest bardzo wysoka. Na rynku
funkcjonuje szereg firm, które oferują taki sprzęt – w rozmaitej konfiguracji, dopasowany do odmiennych odbiorców (również z sektora przemysłowego) i o różnym poziomie zaawansowania. Biorąc
pod uwagę aktywność wielu z tych firm również w realizowanych
na całym świecie inwestycjach związanych z TETRĄ, nie ma żadnych
przesłanek pozwalających twierdzić, że stan ten może się gwałtownie zmienić w ciągu kilku najbliższych lat. 
n
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Energetycy nagrodzili
samorządy
Inicjatywa była skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in.
z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska
i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.
– Nagrodziliśmy samorządy za inicjatywy i starania wspierające niezawodność
i bezpieczeństwo dostaw energii, przeciwdziałanie powstawaniu smogu czy rozwój
elektromobilności – mówi Wojciech Tabiś,
dyrektor Biura PTPiREE.
Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd
przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki
oraz granty w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje. Tegorocznymi laureatami
zostali:
gmina Książ Wielkopolski – obszar
działania Enea Operator,
gmina Przykona – obszar działania
Energa-Operator,
Miasto st. Warszawa – Biuro Infrastruktury – obszar działania innogy
Stoen Operator,
miasto Zamość – obszar działania
PGE Dystrybucja,
gmina Siechnice – obszar działania
Tauron Dystrybucja,
gmina Żukowo – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Komisja konkursowa doceniła gminę Książ Wielkopolski za współpracę
przy budowie nowego Głównego Punktu Zasilania w okolicy Książa Wielkopolskiego. Gmina sprawnie wydaje decyzje,
umożliwiające rozwój infrastruktury, co








Zdjęcie: Energa-Operator

Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”.
W tym roku na najwyższe uznanie jury zasłużyły następujące samorządy:
Książ Wielkopolski, Przykona, Siechnice, Żukowo, Zamość oraz stołeczne
Biuro Infrastruktury.

Wręczenie nagrody przez Energa-Operator. Od lewej: Krzysztof Okoński – Dyrektor Pionu Finansów i Regulacji, Mirosław
Broniszewski – Wójt Gminy Przykona i Grzegorz Widelski – zastępca Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

przyczynia się do poprawy niezawodności
dostaw energii elektrycznej i zwiększenia
bezpieczeństwa energetycznego regionu.
Współpraca samorządu i lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego umożliwia
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
regionu i komfortu życia mieszkańców.
Gmina realizuje również projekty
w zakresie efektywności energetycznej
(termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Konarzycach oraz wymiana
oświetlenia ulicznego na ledowe).
Gminę Przykona nagrodzono m.in. za
wysoką świadomość ekologiczną i energetyczną w zarządzaniu nią. Na szczególną uwagę zasługuje wdrożenie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych
przy tworzeniu Gminnego Parku Energetycznego, wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii oraz dobra współpraca

samorządu z energetykami. Gmina przystąpiła również do Turkowskiego Klastra
Energii, wspierającego efektywne zarządzanie lokalną gospodarką energetyczną.
– Gmina Przykona cieszy się opinią miejsca wyjątkowo przyjaznego do inwestowania w OZE; od dziewięciu lat prowadzi działania w kierunku zachowania bezpieczeństwa
energetycznego i ochrony środowiska poprzez system dotacyjny, którego celem jest
udzielanie dotacji mieszkańcom na urządzenia produkujące i wykorzystujące energię słoneczną na potrzeby gospodarstw domowych. Dotychczas udzielono 967 dotacji,
w tym na kolektory słoneczne 308, na pompy ciepła 157, na rekuperator, na instalacje
fotowoltaiczne 179 oraz na wymianę kotłów centralnego ogrzewania 322. Na ten cel
z budżetu gminy wydatkowano 4,191 mln zł.
Gmina Przykona prowadzi przyjazną
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Wręczenie nagrody przez PGE Dystrybucja S.A. Statuetkę i nagrodę w wysokości 15 tys. zł.
przekazał na ręce Prezydenta Miasta Andrzeja Wnuka, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.
oraz członek Zarządu PTPiREE Marcin Kowalczyk

politykę w zakresie inwestowania w OZE,
której przykładem są opracowane dokumenty planistyczne – Studium i Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
a także wybudowana na jej terenie farma
wiatrowa składająca się z 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy ponad 30 MW oraz
planowana budowa kilku farm fotowoltaicznych o mocy łącznie około 500 MW, na
powierzchni blisko 700 ha – informuje Mirosław Broniszewski, wójt gminy Przykona.
Biuro Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy doceniono za dobrą współpracę przy realizacji wspólnie podjętych z operatorem inicjatyw
wspierających rozwój sieci elektroenergetycznej w stolicy. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli obu stron udało się
zorganizować konferencję oraz warsztaty dla pracowników spółki energetycznej i urzędu. Jej celem było dalsze
usprawnienie współpracy, co pomoże lepiej prowadzić kolejne projekty
z jak największą korzyścią i jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców
Warszawy.
Podpisano także porozumienie, które
ma na celu dalsze usprawnienie współpracy i efektywności przy projektach okołoenergetycznych angażujących obie strony.
Sygnatariusze dokumentu mają nadzieję,
że w dłuższym czasie pozwoli to również
na wspólną edukację warszawiaków w zakresie korzyści płynących z wykorzystania
energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, rozwiązań smart city oraz rozwoju
sektora elektromobilności, w tym z rozbudowy publicznej sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w stolicy.
Zamość otrzymał nagrodę za sprawną
realizację modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w mieście poprzez wymianę
28
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Wręczenie nagrody przez PSE S.A. Od lewej: Zastępca Burmistrza gminy Żukowo Tomasz
Szymkowiak, Dyrektor Programu 4 CJI PSE S.A. Mariusz Chodubski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Szmidtke

słupów i opraw oświetlenia ulicznego na
nowe w technologii ledowej, przez co
zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej oraz koszty związane z utrzymaniem
oświetlenia. Władze Zamościa realizowały
projekty wpływające przede wszystkim na
poprawę niskoemisyjności poprzez ograniczanie CO2. Miasto od pięciu lat w ramach działań naprawczych dofinansowuje z własnych pieniędzy wymianę starych
pieców przez mieszkańców, co wpływa na
znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza.
Gminę Siechnice doceniono za realizację projektu „Smart City Siechnice”, który
przewiduje realizację 12 funkcjonalności
sieci inteligentnej, w tym m.in. automatyczną kontrolę poziomu napięcia, optymalizację rozdziału mocy, zarządzanie energią
przez odbiorcę oraz ładowanie pojazdów
elektrycznych. Jury doceniło również budowę multimodalnych centrów przesiadkowych, które połączą kolej podmiejską
z komunikacją autobusową i samochodową. W ramach projektu powstaną stacje
ładowania samochodów elektrycznych
w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. Gmina wspiera finansowo wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne,
realizując w ten sposób program ograniczenia niskiej emisji. Jest także uczestnikiem Klastra Energetycznego Siechnice.
– Pomimo tego, że jesteśmy niewielką gminą, a samo miasto uzyskało prawa miejskie dopiero w 1997 roku, to nasza
historia, teraźniejszość i przyszłość ściśle
wiązała się i wiązać będzie z wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej.
Gmina angażuje się w szereg projektów
związanych z energią elektryczną, wykonując je samodzielnie lub z partnerami
biznesowymi. Przykładem tego mogą być

stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
W najbliższych tygodniach uruchomiona
zostanie pierwsza w naszej gminie stacja
ładowania aut elektrycznych zlokalizowana przy Urzędzie Miejskim – podkreśla
Milan Ušák, burmistrz Siechnic.
Gmina Żukowo otrzymała nagrodę
za modelową współpracę samorządu
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego
w Polsce. Doceniono wsparcie przy realizacji działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz aktywny i konstruktywny
udział w konsultacjach, które zakończyły
się szerokim konsensusem dotyczącym
wyboru lokalizacji stacji elektroenergetycznej w gminie.
– Gratulujemy tegorocznym laureatom
konkursu „Samorząd przyjazny energii”,
a jednocześnie doceniamy dorobek wszystkich pozostałych zgłoszonych do konkursu
gmin, miast i instytucji – mówi Wojciech
Tabiś.
Informacje o konkursie i wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ptpiree.pl.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz mając
na względzie wynikające z niej ograniczenia nagrody w imieniu organizatora konkursu wręczą laureatom przedstawiciele
współorganizatorów.
Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany przez Polskie
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej przy wsparciu następujących
firm: Enea Operator, Energa-Operator,
innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja,
Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci
Elektroenergetyczne.

Biuro PTPiREE
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PGE Dystrybucja i Politechnika Lubelska

Projekt badawczo-rozwojowy
Projekt pn. „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany
z infrastrukturą oświetleniową” był realizowany w konsorcjum, które tworzyły
PGE Dystrybucja oraz Politechnika Lubelska, i współfinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2. Kwota wydatków kwalifikowalnych
projektu wyniosła prawie 2,8 mln zł, w tym dofinansowanie 2,4 mln zł.

Przedstawiciele konsorcjum: Jan Frania, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja i prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki
Lubelskiej

Za projekt i budowę od podstaw innowacyjnego urządzenia odpowiadali naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Po stronie PGE
Dystrybucja była integracja urządzenia
z siecią elektroenergetyczną oraz zapewnienie odpowiednich warunków lokalizacji
i funkcjonowania. Zgodnie z metodyką lokalizacji punktów ładowania dwa prototypowe modele stacji usytuowano w kampusie
Politechniki Lubelskiej oraz przed siedzibą
spółki PGE Dystrybucja.
28 sierpnia odbyła się konferencja naukowo-techniczna zorganizowana przez
Politechnikę Lubelską i PGE Dystrybucja,
na której przedstawiono rezultaty projektu.
Ze względu na panujące obostrzenia wynikające z pandemii wydarzenie miało charakter hybrydowy: aktywne uczestnictwo
w nim było możliwe zarówno osobiście, jak
i on-line. Poza realizatorami projektu obecni byli również przedstawiciele konsorcjum:

prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – rektor Politechniki Lubelskiej oraz Jan Frania – wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja. Dyskutowano
o cechach funkcjonalnych i użytkowych
opracowanej stacji transferu energii, zastosowanych rozwiązaniach technologicznych
oraz warunkach komercjalizacji.
Podstawową przewagę stworzonego
rozwiązania nad innymi stacjami ładowania
dostępnymi na rynku stanowi wprowadzenie funkcjonalności smart grid poprzez stworzenie możliwości dwukierunkowego transferu energii. Stawia to PGE Dystrybucja SA
w roli pioniera w pracach badawczych nad
technologią V2G Vehicle to Grid w Polsce.
W przyszłości, w miarę zwiększania się liczby
samochodów elektrycznych, będzie możliwa
stabilizacja pracy sieci, dzięki rozproszonemu
magazynowi energii złożonemu z akumulatorów samochodów elektrycznych lub uzyskanie dodatkowych przychodów poprzez

Prototypowy model stacji ładowania

świadczenie usług magazynowania przez
dużych operatorów taboru samochodowego. Istotną zaletą urządzenia jest również integracja z latarnią oświetlenia ulicznego, co
zapobiega wpisywaniu w przestrzeń miejską
nowych obiektów.
Poza stworzeniem prototypów urządzeń w ramach projektu opracowano m.in.
metodykę lokalizacji punktów ładowania,
model rozliczeń oraz dostosowano infrastrukturę systemów AMI oraz SCADA w PGE
Dystrybucja.
W dobie zmiany charakteru pracy sieci, rosnących wymagań jakościowych oraz
szybkiego wzrostu liczby odnawialnych źródeł energii pozyskiwanie innowacyjnych
rozwiązań w energetyce jest niezbędne do
sprostania pojawiającym się wyzwaniom.

Departament Finansowania Zewnętrznego
PGE Dystrybucja SA
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FELIETON

Innowacje

Którędy do celu? – część 2
Ogólnodostępny miejski transport powietrzny
był proponowany przez wizjonerów już przed
II wojną światową. Latanie zawsze uosabiało
jedno z marzeń człowieka o swobodnym
przemieszczaniu się bez ograniczeń dróg i torów.
Współcześnie przestrzeń powietrzna jest obszarem poważnych testów dużych i małych
graczy rynkowych, prowadzonych w celu
poprawy mobilności w transporcie miejskim
oraz z powodów ekologicznych.
W październiku 2019 roku NASA ogłosiła konkurs „Urban Air Mobility Grand
Challenge”, którego celem jest znalezienie efektywnych systemów transportu do
świadczenia różnorodnych usług (taksówkarskich, dostaw towarów, medycznych,
specjalnych) na obszarach gęsto zaludnionych. Zainteresowanie projektem wyraziło 17 firm, m.in. Boeing, Bell Textron,
Uber, skupiając się na trzech kategoriach
potrzeb: pojazd eksperymentalny, system wymiany informacji, symulator ruchu lotniczego. Powinno to umożliwić
rozwój kompletnego systemu transportu,
tworzonego dzięki współpracy różnych
podmiotów. O wynikach prowadzonych
w ramach konkursu prac powinniśmy się
przekonać już za 4-6 lat.
Wyzwań przed uczestnikami tego
współzawodnictwa oraz innymi innowacyjnymi firmami lotniczymi jest co najmniej
kilka: dostępność ekologicznego napędu
o dużej mocy z odpowiednim zasobnikiem
energii (mała masa i objętość), możliwość
pionowego startu i lądowania (ang. VTOL),
sterowanie manualne i autonomiczne (lub
wyłącznie to drugie), zachowanie wysokich
standardów bezpieczeństwa dla pasażerów,
osób postronnych i infrastruktury miejskiej,
komfort akustyczny na zewnątrz i wewnątrz,
ciągłe połączenie z Internetem na potrzeby
własne i pasażerów, możliwość lądowania
w maksymalnej liczbie miejsc, zapewnienie
efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.
Na przykład firma MOBi ONE zaprezentowała model autonomicznego aeromobilu elektrycznego zdolnego do przewozu
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zarówno pasażerów (dwóch-czterech), jak
i ładunków (do 200 kg) z prędkością 240
(docelowo 400) km/h i zasięgiem 100 km.
Firma planuje sprzedaż 2500 pojazdów
w 50 największych miastach USA do 2026
roku. Głównym celem ekologicznym firmy
jest uniknięcie dojazdów mieszkańców do
pracy własnymi autami, zmniejszając w ten
sposób zanieczyszczenie powietrza, unikając czasu traconego w korkach, ograniczając liczbę wypadków i potrzebnych miejsc
parkingowych.
Z kolei firma Bell testuje model Nexus –
pięcioosobowy pojazd z napędem hybrydowym o zasięgu 240 km i prędkości maksymalnej 290 km/h. Chiński pojazd Ehang
to z kolei autonomiczny aeromobil jednoosobowy o małej masie własnej (260 kg)
i lokalnym charakterze użytkowania (zasięg
około 10 km, prędkość 130 km/h). Z kolei
również jednoosobowy Volocopter, przy
podobnych parametrach lotu, ma dziewięć
oddzielnych baterii akumulatorów i funkcję
sterowania ręcznego. Niecodzienny jest projekt Pop.UpNext, będący połączeniem autonomicznej kapsuły transportowej, platformy
drogowej i modułu powietrznego. Jest więc
uniwersalnym pojazdem do transportu lokalnego. Inne projekty, o których można poczytać
w Internecie, to Kitty Hawk Flyer, Uber Elevate
(wersja użytkowa w 2023 roku będzie stanowiła element uniwersalnego systemu ruchu
powietrznego, w którym sam pojazd ma
powstać w kooperacji z Hyundaiem). Warto również wspomnieć o polskim start-upie
Jetson Aero, który opracowuje jednoosobowego powietrznego drona do celów rekreacyjnych. Speeder przypomina mi skuter repulsorowy Imperium z ,,Gwiezdnych wojen’’,
przeskalowany do współczesnych realiów. To
jednak produkt ,,hardkorowy’’, dla użytkowników lubiących wysoki poziom adrenaliny.

Powinniśmy pamiętać, że obecna infrastruktura miejska jest projektowana i budowana niemal wyłącznie dla transportu
lądowego. Trudno wyobrazić sobie szybkie
i tanie dostosowanie dachów budynków
do roli lądowisk lub umożliwienie bezpiecznego wlatywania aeromobili do garaży niczym pszczół do ula. Dlatego podoba mi się
pomysł Pop.UpNext, który stanowi swoistą
hybrydę dostępnych rozwiązań, podaną
w elegancki sposób. Estetyka i uniwersalność, a przy tym pełna automatyzacja poruszania, mogą być atrakcyjnymi cechami przyciągającymi użytkowników.
Na razie miejskie elektryczne pojazdy latające są dostępne co najwyżej w fazie prototypowej. Potrafią praktycznie realizować
wybrane funkcje, jednak do celu jeszcze daleko. Za to na generowanych komputerowo
filmach reklamowych prezentują się znakomicie. Podobnie jak – ironicznie mówiąc
– wizualizacje wielu współczesnych osiedli
mieszkaniowych w porównaniu z późniejszą rzeczywistością. Dzięki nowoczesnym
technikom komputerowym oraz rozwiązaniom rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości
projektowanie oraz testowanie zaawansowanych produktów i systemów następuje
jednak znacznie szybciej niż w przeszłości.
Oprócz samych pojazdów i systemów zarządzających, nowa formuła podróży miejskich
wymaga jednak odrębnych regulacji prawnych, wybudowania lądowisk oraz przekonania przyszłych pasażerów do bezpieczeństwa tego rozwiązania. Potencjał niskiej
przestrzeni powietrznej jest jednak ogromny,
podobnie jak pokusa stworzenia mnóstwa
produktów i usług, które go wykorzystają.
Przynajmniej do czasu, aż i ta forma podróżowania się nasyci…

Krzysztof Hajdrowski

TERMINARZ

Z uwagi na nadal obowiązujący w Polsce stan pandemii
i ograniczenia administracyjne
dotyczące organizacji szkoleń i konferencji
zachęcamy do korzystania
z najbardziej aktualnych
informacji o wydarzeniach
przygotowywanych przez PTPiREE
opublikowanych na stronie www o adresie: ptpiree.pl

} 14-15 października 2020 r.
WARSZAWA
VIII Konferencja„Przyłączanie
i współpraca OZE z systemem
elektroenergetycznym”
PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

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

} 20 października 2020 r.
szkolenie on-line

} 28-29 października 2020 r.
KOŁOBRZEG

} 3 listopada 2020 r.
szkolenie on-line

Szkolenie„Projektowanie linii
kablowych 110 kV. Linie kablowe
wysokich i najwyższych napięć
w teorii i w praktyce”

V Konferencja NaukowoTechniczna „Pomiary
i diagnostyka w sieciach
elektroenergetycznych”

Szkolenie„Projektowanie linii
kablowych 110 kV. Techniki
doboru, budowy i eksploatacji
linii kablowych wysokich i
najwyższych napięć”

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

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

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Justyna

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

Org.: PTPiREE
Inf.: Karolina Nowińska
tel. 61 846-02-15
nowinska@ptpiree.pl
eksploatacja.ptpiree.pl

} 5-6 listopada 2020 r.
KOŁOBRZEG

} 17 listopada 2020 r.
LUBLIN (Targi Energetics)

} 17-18 listopada 2020 r.
KOŁOBRZEG

Konferencja „Linie i stacje
elektroenergetyczne”

Forum Dystrybutorów Energii

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

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

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

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Justyna

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

} 25-26 listopada 2020 r.
WISŁA

} 9-10 grudnia 2020 r.
KAZIMIERZ DOLNY

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
siwe.ptpiree.pl

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Justyna

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

PTPiREE
» Org.:
Inf.: Karolina Nowińska

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

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