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Kończący się rok przyniósł wyzwania niespotykane dotąd w skali
świata, Europy i naszego kraju. Pandemia COVID-19 zmienia warunki życia społecznego, zaburza relacje gospodarcze, wymusza modyfikacje bieżących planów biznesowych. Kryzys dotyka
wszystkie niemal branże, nie pozostając również bez wpływu na
kondycję elektroenergetyki. W czasie tych turbulencji niezwykle
istotnym dla funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki wydaje się posiadanie jasnej wizji i strategii rozwoju, która
mimo tak ogromnych zawirowań pozostaje niezmienna i jest konsekwentnie realizowana. Polska energetyka taką wizję ma, wdraża ją konsekwentnie i efektywnie.
Jednym z elementów istotnego wsparcia dla realizacji długofalowych planów jest kształtowanie otoczenia regulacyjnego dla rozwoju branży, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Na temat głównych obszarów tej aktywności rozmawiamy na łamach grudniowego wydania „Energii Elektrycznej”
z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.
Reprezentowana przez gościa Rozmowy miesiąca organizacja konsekwentnie promuje polskie stanowisko na forum europejskim, gdzie ścierają się różne koncepcje w dążeniu do realizacji idei zeroemisyjnej gospodarki. Nasza droga do redukcji emisji szkodliwych substancji jest trudniejsza od wielu
inaczej geograficznie zlokalizowanych państw ze względu na odmienny punkt startowy. Mimo tego
konsekwentnie przekonujemy kluczowych dla branży interesariuszy, że polski sektor elektroenergetyczny podejmuje konkretne kroki w celu redukcji emisji dwutlenku węgla. W ślad za tymi działaniami idą kolejne przedsięwzięcia i inicjatywy związane m.in. z określeniem nowej roli operatorów
systemów dystrybucyjnych. Zdaniem Wojciecha Dąbrowskiego OSD mają stać się neutralną platformą umożliwiającą świadczenie usług innym podmiotom, takim jak dostawcy usług DSR, operatorzy
magazynów energii czy stacji ładowania. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie elastyczności
systemów energetycznych poprzez wdrażanie nowych technologii. Polski punkt widzenia dotyczący
zmian w energetyce krajowej i europejskiej wyrażany jest konsekwentnie m.in. dzięki zgodnej współpracy stowarzyszeń branżowych. Dobrze rozwijające się współdziałanie Polskiego Komitetu Energii
Elektrycznej z PTPiREE stanowi jeden z dobrych przykładów takiego podejścia.
Na kolejnych stronach najnowszego numeru ,,EE’’ przyglądamy się sytuacji branży z perspektywy
naszego kraju. Jak wynika z dokonanej analizy, koronakryzys zmienił strukturę dostaw energii elektrycznej oraz wpłynął na wolumen dostaw. Mimo tego prognozy na 2021 rok, m.in. dzięki zmianom
regulacyjnym, są w miarę optymistyczne. W dziale Rynek i regulacje przybliżamy nadchodzące zmiany podatkowe. Ocieplenie klimatu i coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe nie pozostają
bez wpływu na zagadnienia techniczne, zwłaszcza związane z projektowaniem sieci SN. W dziale
Technika i technologie omawiamy zasady doboru klasy obudowy wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn. Z kolei w dziale Łączność analizujemy zagadnienia związane z systemami dyspozytorskimi. Wśród wydarzeń zwracamy Państwa uwagę na Konferencję SIwE ’20 oraz na ogromny
sukces programu „Mój Prąd”.
Zapraszam Państwa do lektury, życząc spokojnych świąt oraz lepszego nowego roku!
Nowy rok przyniesie zmiany dla naszego czasopisma. Zapraszamy naszych Czytelników na
nową odsłonę „Energii Elektrycznej” – w wersji on-line. Zachęcamy zatem do zapoznawania się
z nowymi publikacjami na stronie e-elektryczna.pl.
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Biuletyn Branżowy

Zdjęcie: Katarzyna Piwecka

Szanowni Państwo
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» Enea Operator

Dwanaście
„elektryków”
Enea Operator zakupiła 12 pojazdów
elektrycznych, które będą służyły jej
pracownikom. Transakcję wsparł pożyczką w wysokości ponad 1,4 mln zł
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki temu spółka wzbogaciła się o sześć aut osobowych i tyleż
VAN-ów, które zastąpią samochody
spalinowe. Efektem ekologicznym tej
inwestycji jest zmniejszenie emisji do
atmosfery dwutlenku węgla o niemal
14 ton rocznie – wskazuje WFOŚiGW.
n

» Energa-Operator

OZE na Warmii
i Mazurach
Energa-Operator podpisała czwartą
umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie
projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN.
Inwestycje będą realizowane na terenie olsztyńskiego oddziału EOP, a dotacja unijna wyniesie ponad 4,7 mln zł.
Realizacja projektu zwiększy zdolność
do przyłączania nowych OZE, w tym
przede wszystkim mikroinstalacji, do
sieci dystrybucyjnej na szacowanym
poziomie 24 MW. Będzie to miało
ogromne znaczenie dla około 440 tys.
mieszkańców gmin oraz 40 tys. działających tam podmiotów gospodarczych.
Projekt dofinansowano w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oddział Energa-Operator
w Olsztynie, wraz z Biurem Funduszy
Unii Europejskiej opracowuje dokumenty aplikacyjne do piątego wniosku
o dofinansowanie projektu związanego
z rozbudową potencjału przyłączania
OZE do sieci dystrybucyjnej spółki.  n
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» PSE

Badania dna morskiego
pod kabel Harmony Link
Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz
Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i na Litwie, podpisali
z konsorcjum firm MEWO, Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni i Garant Diving umowę na wykonanie badania dna Bałtyku
pod trasę planowanego kabla Harmony
Link, który połączy Polskę i Litwę.
Po przeprowadzeniu badań geofizycznych i geotechnicznych dna morskiego
wzdłuż planowanej trasy kabla – między
polskim i litewskim wybrzeżem Morza Bałtyckiego – powstanie raport, który określi
budowę dna, jego głębokość, ukształtowanie oraz budowę geologiczną. Na tej
podstawie podjęte zostaną decyzje dotyczące sposobu układania kabla.
Badania pozwolą też na wykrycie
obiektów takich jak wraki, niewybuchy czy
inne niebezpieczne elementy zalegające
na dnie morza. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest w trzecim kwartale 2021 roku.

Nie będą miały one wpływu na środowisko Morza Bałtyckiego.
Harmony Link to podmorska kablowa linia energetyczna o długości ok. 330
km, która połączy stacje w Żarnowcu na
Pomorzu oraz w Darbenai na Litwie. Zostanie wybudowana w technologii prądu
stałego i pozwoli na przesył energii z mocą 700 MW. Harmony Link będzie drugim
połączeniem elektroenergetycznym między Polską a Litwą – od 2016 roku działa
napowietrzna linia LitPol Link, łącząca stacje Ełk i Alytus na Litwie.
Podmorski kabel pozwoli na poprawę bezpieczeństwa energetycznego
regionu, otwierając drogę do synchronizacji systemów energetycznych Litwy,
Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu
Łącząc Europę (ang. Connecting Europe
Facility, CEF).
n

» PGE Dystrybucja

Wzmocniona sieć w Łowiczu
Łódzki oddział spółki PGE Dystrybucja zakończył inwestycję, która zapewni dostawy energii do dużej części odbiorców
z północnej części Łowicza i powiatu łowickiego. Zadanie polegało na budowie
nowej stacji i obejmowało przebudowę
jednosystemowej rozdzielni 110 kV typu H6 (składającej się z trzech pól liniowych), pola sprzęgła, dwóch pól transformatorowych oraz rozdzielni 15 kV. Nowo
powstały budynek o powierzchni 421 m2
i kubaturze 2252 m3 zastąpił wysłużony
obiekt z lat 60.
W przebudowanej stacji zastosowano
szereg nowoczesnych rozwiązań: napowietrzną rozdzielnię 110 kV w oszynowaniu rurowym, wnętrzową rozdzielnię 15 kV
z wyłącznikami próżniowymi, zespoły kompensacji prądów ziemnozwarciowych

sieci 15 kV z nadążnym systemem regulacji dławików. Stację wyposażono w dwie
baterie akumulatorów, które umożliwiają
w przypadku całkowitej utraty zasilania
niezakłóconą pracę zabezpieczeń, automatyki i łączności nawet przez kilkanaście
godzin.
Obiekt jest bezobsługowy, w pełni
zautomatyzowany, sterowany za pomocą
telemechaniki z Oddziałowego Centrum
Dyspozytorskiego (w Łodzi) lub Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego (w Łowiczu). Jest objęty systemami zdalnego
nadzoru: sygnalizacji pożaru, włamania
i napadu oraz telewizji przemysłowej. Przebudowa tego ważnego dla miasta obiektu
trwała od sierpnia 2019 roku, a wartość inwestycji wyniosła ponad 12 mln zł. 
n

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Szanowni Państwo,
Szanowni Pracownicy Branży Energetycznej,
Od kilku miesięcy wspólnie walczymy z niewidzialnym przeciwnikiem, który odcisnął widoczny
ślad na naszym życiu społecznym i gospodarczym. W imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
chcę przekazać Państwu słowa uznania, wdzięczności i szacunku. W czasie pandemii koronawirusa
to Wy jesteście gwarantami bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Dzięki Waszemu
trudowi Polacy czują się bezpiecznie. Nie muszą się obawiać o przerwy w dostawach energii i paliw,
które zasilają nie tylko nasze domy, ale przede wszystkim placówki służby zdrowia oraz inne instytucje
zaangażowane w walkę z COVID-19.
Walka z wirusem trwa nadal. Chcę Państwa zapewnić, że jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska
wraz z całą administracją rządową, nie ustajemy w działaniach, aby jeszcze bardziej zwiększyć
Wasze bezpieczeństwo i zagwarantować odpowiednie środki do dalszego, skutecznego przeciwstawiania się pandemii.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą szczególnym czasem dla wszystkich Polaków. Również
ze względu na to, że będziemy musieli je spędzać z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. Jestem
przekonany, że wspólnie przetrwamy ten trudny okres i wkrótce uda nam się pokonać pandemię.
Dziękując za ciężką pracę chcę życzyć Wam i Waszym rodzinom zdrowia, spokoju i wytrwałości.
Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
Szanowni Państwo,
niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem wytchnienia i odpoczynku
od codziennej, pełnej wyzwań, satysfakcjonującej, ale zarazem trudnej i odpowiedzialnej pracy
w sektorze energetycznym.
Życzę Państwu, aby czas spędzony w domowym zaciszu dał energię na nadchodzący rok.
Rok kolejnych zmian w kierunku transformacji sektora i pracy na rzecz rozwoju polskiej energetyki.
Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
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600 tysięcy
nowych
liczników
Kolejni odbiorcy spółki EnergaOperator będą korzystać z liczników
zdalnego odczytu. Dzięki zawartym
umowom spółka zyska blisko 600 tys.
inteligentnych urządzeń. Montaż nowo zakupionych liczników rozpocznie
się w przyszłym roku. Obecnie z tego
typu urządzeń korzysta już przeszło
950 tys. odbiorców EOP. Komunikacja
podstawowa nowych liczników oparta
będzie na przekazywaniu danych pomiarowych z wykorzystaniem istniejącej sieci energetycznej. Jest to rozwiązanie kompatybilne z wcześniej
wdrażanymi projektami.
Inteligentne urządzenia pomiarowe to jeden z ważnych filarów
transformacji energetycznej. Ich
stosowanie będzie niezbędne do
zbilansowania sieci energetycznej
opartej w coraz większej skali na rozproszonych odnawialnych źródłach
energii. Co więcej, liczniki tego typu
pozwolą na stworzenie narzędzi służących zwiększaniu elastyczności sieci przy wykorzystaniu mechanizmów
rynkowych.
Większość klientów posiadających
liczniki zdalnego odczytu może korzystać z udostępnionego przez EOP
portalu, który umożliwia szczegółową
analizę zużycia energii w określonych
przedziałach czasowych – dzień, miesiąc, rok. Za jego pomocą przeprowadzić można także symulację kosztów
dla poszczególnych taryf przy użyciu
cen wybranego przez siebie sprzedawcy. Podobne funkcje oferuje „Mój licznik” - aplikacja dostępna na urządzeniach z systemem Android i iOS. Łączna
wartość zawartych umów wynosi
108 mln zł.
n

Informacje ze spółek
opracowała Marzanna Kierzkowska
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» PGE Dystrybucja

Inwestycje w obrębie Puszczy Knyszyńskiej
PGE Dystrybucja Oddział Białystok przystąpiła do budowy nowego odcinka linii
średniego napięcia, która łączyć ma linie
SN Sokółka – Słójka i Gródek – Wasilków.
W pracach wykorzystana będzie metoda płużenia. Polega ona na wykorzystaniu
maszyn, które pozwalają na minimalne naruszenie gruntu w trakcie prowadzonych
robót. Ta technologia umożliwia układanie infrastruktury światłowodowej i elektroenergetycznej na długich dystansach
oraz kilku linii jednocześnie. W związku
z brakiem podsypki w metodzie płużenia
konieczne jest zastosowanie specjalnych
kabli elektroenergetycznych o wzmocnionej powłoce zewnętrznej. Metoda
płużenia ma szczególnie zastosowanie
na terenach mocno zalesionych i trudno
dostępnych. Realizacja prac spowoduje znaczną poprawę warunków zasilania

Zdjęcie: PGE Dystrybucja

» Energa-Operator

Budowa linii SN w Puszczy Knyszyńskiej

17 miejscowości położonych w obrębie
Puszczy Knyszyńskiej, tj. Lipowy Most, Borki czy Słójka. Koszt inwestycji to 1,1 mln zł.
Za tę kwotę powstanie 7 km linii średniego napięcia. Całość robót zakończy się
w styczniu 2021 roku. 
n

» Energa-Operator

EUniversal w Polsce
Energa-Operator, w ramach międzynarodowego projektu EUniversal, rozpoczęła
testowanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących elastyczność sieci energetycznej. Umożliwi on zmiany w poborze lub
produkcji energii, także tej wytwarzanej
z odnawialnych źródeł, w celu wyeliminowania zagrożeń w pracy infrastruktury
energetycznej (np. przeciążenia).
Elastyczność sieci ma obecnie kluczowe znaczenie dla transformacji rynku
energii. Wypracowywane rozwiązania,
m.in. dzięki stworzeniu odpowiednich
mechanizmów współpracy, pozwolą
w przyszłości efektywniej zarządzać posiadaną infrastrukturą sieciową, wspierając
rozwój generacji rozproszonej. Skuteczne zwiększenie elastyczności sieci wymaga działań w kilku kierunkach. W ramach
projektu opracowana zostanie m.in. nowa
stacja transformatorowa SN/nn, która ma
monitorować i sterować pracą sieci niskich
napięć. Wytypowane dla niej będą trzy
lokalizacje, wybrane z uwzględnieniem
występowania tam mikroinstalacji. Powinno to zapewnić większe możliwości ich
przyłączenia, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z rozbudową

infrastruktury prowadzoną w tradycyjny
sposób. Drugi kierunek działania to wypracowanie rozwiązań, które umożliwią powstanie internetowej platformy zakupowej dla usług zwiększających elastyczność
sieci energetycznej. Dzięki temu przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej będą miały możliwość współpracy zarówno z odbiorcami, jak i wytwórcami energii w czasie rzeczywistym.
Pozwoli to np. na wykupienie redukcji
zużycia energii u danego odbiorcy celem
utrzymania parametrów pracy sieci na zasadach podobnych do tych, które stosują sklepy internetowe i portale aukcyjne.
Ten sam mechanizm dotyczyć ma wytwórców, u których operator będzie mógł
np. wykupić zmniejszenie lub zwiększenie
poziomu dostarczanej energii.
EUniversal realizuje wspólnie 18 europejskich podmiotów związanych z branżą
energetyczną. Całkowity budżet projektu
to 9,8 mln euro, z czego 8 mln stanowi
dofinansowanie z największego unijnego
programu badań oraz innowacji Horizon
2020. EUniversal potrwa do lipca 2023
roku.
n

INFORMACJE ZE SPÓŁEK

» PGE Dystrybucja

» Enea Operator

Innowacyjny program

Zdjęcie: PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów realizuje pilotażowy program badawczo-rozwojowy usprawniający zarządzanie ruchem w sieci pn. „System autonomicznej
redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej” (SARSA). Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020.
Cel przedsięwzięcia to ograniczenie
skutków awarii napowietrznej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia poprzez
szybszą i bardziej precyzyjną ich lokalizację. Zainstalowanie innowacyjnych urządzeń w sieci SN, umożliwiających nieprzerwaną i niezawodną łączność między
poszczególnymi jej punktami a centralą
operatora systemu dystrybucyjnego, pozwoli służbom technicznym na szybszą
reakcję na niepożądane zjawiska. Rezultatem będzie zmniejszenie liczby i czasu
trwania przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców oraz szybka i skuteczna izolacja miejsca zwarcia. Przewiduje się, że wdrożenie systemu pozwoli na
izolację uszkodzonego odcinka w czasie
nie większym niż 21 sekund.
– Obszar działalności PGE Dystrybucja
podlega szybkim i dynamicznym zmianom.
Projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym powstają unikalne rozwiązania i innowacje, pomagają dostosować się do nowych
realiów rynkowych i wynikających z nich
wymagań. Dzięki realizacji takich projektów
PGE Dystrybucja może uzyskiwać własne
patenty, optymalizować i usprawniać jakość

Modernizacja sieci
„Poznań 2030”

PGE Dystrybucja jako pierwsza testuje pilotażowy
program badawczo-rozwojowy SARSA

świadczonych usług, a także zwiększać kompetencje zaangażowanej kadry pracowniczej. Te działania przekładają się na efekt
w postaci wzrostu przewagi konkurencyjnej – powiedział Marcin Kowalczyk, prezes
spółki PGE Dystrybucja.
SARSA jest innowacyjnym w skali kraju
programem badawczo-rozwojowym; PGE
Dystrybucja jako pierwsza testuje takie
rozwiązanie. Budżet projektu, realizowanego przez konsorcjum trzech firm: PGE
Dystrybucja SA (lider), Apator Elkomtech
SA i MindMade Sp. z o.o., wynosi ponad
8,5 mln zł, a łączna wysokość dofinansowania to ponad 4 mln zł. Zakończenie
wdrożenia przewidywane jest na marzec
2022 roku. 
n

Podstawowe założenia programu spółki
Enea Operator dotyczącego modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia ,,Poznań 2030” to zwiększenie
bezpieczeństwa i pewności dostaw energii
elektrycznej oraz możliwości przyłączania
nowych odbiorców. Szereg inwestycji ma
przygotować stolicę Wielkopolski na rozwój instalacji prosumenckich i wzrost zapotrzebowania na moc wynikający z rozwoju gospodarki oraz elektromobilności.
Przygotowany i realizowany przez
spółkę program zakłada modernizację łącznie około 150 km sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia
w mocno zurbanizowanym mieście oraz
w gminach bezpośrednio z nim graniczących. Wymienione zostaną głównie
elementy podziemnej infrastruktury,
które ze względu na wiek i starszą technologię mogą być zawodne i wpływać na dostawy energii do odbiorców.
Realizacja programu modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia ,,Poznań
2030” przyczyni się do minimalizacji
przerw w dostawach energii wynikających
z awarii spowodowanych np. przeciążeniem lub wyeksploatowaniem urządzeń
energetycznych. Program przewiduje również automatyzację części infrastruktury,
co umożliwi zdalną bądź wręcz automatyczną rekonfigurację sieci, a tym samym
w przypadku awarii szybsze przywracanie
dostaw energii.
Zakończenie kompleksowej modernizacji sieci energetycznych w Poznaniu
planowane jest w 2030 roku. 
n

» PGE Dystrybucja i Enea Operator

Polacy zmieniają świat. Innovation Hub
Pod koniec listopada zainaugurowano program „Polacy zmieniają świat. Innovation Hub”, łączący naukę z biznesem. Prowadzony
przez Fundację ,,Bezpieczeństwo gospodarcze Polski’’ pod patronatem ministerstw Aktywów Państwowych oraz Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu m.in. pozyskanie ofert badawczo-rozwojowych dla biznesu i konsorcjów. Ważnym aspektem
jest rozwój nowych obszarów i możliwości dla przedsiębiorstw
i ośrodków naukowych; stworzenie przestrzeni ułatwiającej nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy między polskimi

ekspertami pracującymi za granicą a polskimi firmami działającymi w kraju.
Istotnym elementem programu jest również promocja wiedzy
o wkładzie naukowców i przedsiębiorców z Polski w rozwój nauki
i gospodarki na świecie oraz osiągnięć polskich ekspertów, poprzez opracowanie i publikacje ich biografii.
Inicjatorem programu ,,Polacy zmieniają świat” jest Fundacja
,,Bezpieczeństwo gospodarcze Polski’’, w skład której wchodzą
m.in. przedstawiciele spółek PGE Dystrybucja i Enea Operator.  n
grudzień 2020 ENERGIA elektryczna l
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Energia elektryczna
kołem zamachowym
dekarbonizacji
Wywiad z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem Rady Zarządzającej Polskiego
Komitetu Energii Elektrycznej.

»

PKEE aktywnie wspiera rozwój
rodzimej elektroenergetyki, wpływając
opiniotwórczo na kształtowanie
otoczenia regulacyjnego, zarówno
w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Jakie
istotne działania w ostatnim czasie
podejmowało Stowarzyszenie w tym
zakresie?
Rok 2019 był bezprecedensowy i nadał
ton w Unii Europejskiej na kolejne pięć
lat. Parlament Europejski, który oficjalnie rozpoczął nową kadencję w lipcu, nigdy wcześniej nie był tak silnie reprezentowany przez frakcję „zielonych”.
W konsekwencji ukształtowania się nowego układu sił w PE już po pierwszych
miesiącach działalności europarlamentarzystów wyraźnie można zaobserwować
tendencję do marginalizowania znaczenia paliw kopalnych, w tym szczególnie
węgla, ale także gazu, który w takich krajach jak Polska mógłby stanowić paliwo
przejściowe w drodze do gospodarki
niskoemisyjnej.
Stojąca na czele KE Ursula von der
Leyen chce, aby sztandarowy dokument
Komisji, czyli Europejski Zielony Ład (European Green Deal), stał się symbolem
Starego Kontynentu w walce o neutralną
klimatycznie gospodarkę. KE zakłada, że
wizja zeroemisyjnej gospodarki UE w 2050
roku stwarza wielką szansę dla rozwoju
nowoczesnych technologii i innowacji.
I choć trudno nie zgodzić się z tą tezą, to
jednak wizja zeroemisyjnej Europy stanowi
8 l ENERGIA elektryczna grudzień 2020

ogromne wyzwanie dla wszystkich państw
członkowskich UE. Szczególnie mam na
myśli te kraje, w których sektor energetyczny znajduje się obecnie na innym etapie
dążenia do niższej emisyjności np. z uwagi
na odmienny punkt startowy, jak w przypadku Polski, przez co ich droga do redukcji
emisji będzie trudniejsza, bardziej złożona i
dłuższa. To wpłynie na zwiększone nakłady
finansowe, jakie będą musiały być poniesione przez te gospodarki w celu realizacji
transformacji. Dlatego też tak istotne jest,
aby ambitnej strategii długoterminowej
UE towarzyszyły finansowe instrumenty
wsparcia adekwatne do potrzeb poszczególnych państw członkowskich i regionów
najbardziej dotkniętych kosztami transformacji energetycznej.
Rok 2020 to czas szczególnych wyzwań. Poza tymi, które są konsekwencją
pierwszych decyzji Komisji Europejskiej
i Parlamentu Europejskiego nowych kadencji, a także tymi, które wynikają z obowiązujących unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej, polski sektor
energetyczny, podobnie jak cała gospodarka naszego kraju i większość państw
na świecie, musi zmierzyć się z jeszcze
jednym,
niespodziewanym
wyzwaniem – skutkami pandemii koronawirusa
COVID-19.
PKEE, aby móc osiągnąć swoje cele
statutowe, realizowało wiele efektywnych
działań lobbingowych oraz komunikacyjnych wspierających aktywność Stowarzyszenia w zakresie promocji stanowiska

polskiego sektora energetycznego. Zadaniem PKEE jest bowiem przekonanie europejskich interesariuszy, że w Polsce istnieje
duża świadomość postępujących zmian
klimatu, a polski sektor energetyczny, wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, planuje projekty mające na celu zwiększenie
liczby odnawialnych źródeł energii w miksach wytwórczych. Dlatego też Komitet
w swoich stanowiskach, podczas spotkań
i wydarzeń nieustannie podkreśla, że polski sektor ze słów przechodzi do czynów.
PKEE prezentuje nie tylko projekty inwestycyjne będące w planach, ale też konkretne realizacje, co potwierdza, że polska
energetyka ma i efektywnie wdraża swoją
wizję. Działanie to wynika z przekonania,
że kluczowi z punktu widzenia branży interesariusze powinni wiedzieć, iż polski
sektor energetyczny podejmuje dalsze,
konkretne kroki mające na celu redukcję
emisji dwutlenku węgla.

»

PKEE jest jedyną organizacją
reprezentującą interesy polskiego
sektora energetycznego w Eurelectric
– największym stowarzyszeniu branży
elektroenergetycznej w Europie. Jakie
stanowiska w ostatnim czasie
wypracowano na tym forum, które
implikują działanie europejskiego,
w tym polskiego, sektora
elektroenergetycznego?
PKEE w swojej codziennej działalności
w sposób bezpośredni oraz pośredni,

Zdjęcie: PGE
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Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

poprzez wspomniany przez Panią
Eurelectric, reprezentuje interesy polskiego sektora elektroenergetycznego, prowadząc działania doradcze oraz komunikacyjne. Zastosowanie tych instrumentów
pozwala w większym stopniu monitorować unijną legislację i promować rozwiązania korzystne dla polskiego sektora
energetycznego.
PKEE aktywnie uczestniczy w codziennych
pracach Eurelectric. Wypracowujemy ostateczne brzmienie stanowisk zgłaszanych
przez to stowarzyszenie w konsultacjach.
Członkowie PKEE biorą udział w spotkaniach grup roboczych, Brussels Electricity
Club czy Electricity Advocacy Group
(EAG), które zrzesza reprezentantów stowarzyszeń narodowych oraz przedstawicieli sektora elektroenergetycznego
w Brukseli i stanowi okazję dla Eurelectric
do przedstawienia ich działalności w wybranych obszarach. EAG daje również
możliwość członkom grupy do wymiany
informacji.
To, co zasługuje na szczególną uwagę
to fakt, że w ramach Eurelectric przygotowany został m.in. raport Impact of Covid 19
on Customers and Society. Recommendations from the European Power sector oraz
list Eurelectric i 30 organizacji branżowych
do unijnych instytucji: Call to EU leaders:
#EUGreenRecovery to restart Europe. Biorąc pod uwagę, że cała unijna gospodarka

musi mierzyć się z poważnymi skutkami
pandemii koronawirusa, to ważne jest, aby
wszystkie europejskie firmy energetyczne
miały w tej sprawie jasne stanowisko. To
wyzwanie może rzutować m.in. na zmiany
planów inwestycyjnych przedsiębiorstw
energetycznych. Warto, żebyśmy o tych
problemach mówili wspólnie.

»

W pakiecie „Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków” sporo uwagi
poświęca się modelowi rynku energii
i nowej roli operatorów systemów
dystrybucyjnych. Jakie najważniejsze
zadania widzi Pan dla OSD w związku
z nowymi regulacjami Unii Europejskiej
oraz projektem ,,Polityki energetycznej
Polski do 2040 roku’’?
Sektor dystrybucji energii elektrycznej
odgrywa istotną rolę gospodarczą, bo to
od sprawności działania tej branży zależą m.in. możliwości przyłączania do sieci
odbiorców energii i źródeł wytwórczych.
Ponadto to właśnie w rękach dystrybucji leży też poprawa niezawodności zasilania odbiorców energii, czyli dalsze
ograniczanie liczby przerw w dostawach
i czasu ich trwania. Ale to oczywiście nie
wszystko. Sektor dystrybucji energii elektrycznej czeka wiele wyzwań związanych
z rozwojem energetyki rozproszonej czy
elektromobilnością. Te wyzwania mogą

być akceleratorem rozwoju operatorów.
Sprostanie im będzie wymagało zwiększenia inwestycji, a w związku z transformacją energetyki powinien zostać zmieniony
model taryfowy dystrybucji.
Warto również zwrócić uwagę na fakt,
że operatorzy systemów dystrybucyjnych
znajdują się w centrum nowych regulacji
europejskich. Ta nowa rola OSD będzie
się sprowadzała do pełnienia przez nich
funkcji neutralnej platformy umożliwiającej świadczenie usług innym podmiotom,
takim jak dostawcy usług DSR, operatorzy
magazynów energii czy stacji ładowania.
OSD przynajmniej w założeniu sami nie
mają dostarczać tego typu usług, ale mają je kupować i zamawiać na rynkowych
zasadach.
Z zadowoleniem przyjmujemy podejście Komisji Europejskiej do kwestii zwiększenia elastyczności systemów energetycznych poprzez wdrażanie technologii
przekładających się na większą elastyczność sieci. W kwestii tej niezbędne jest
wypracowanie mechanizmów zapewniających rozwój oraz rozbudowę inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart
grids) w Unii Europejskiej, obejmujących
zarówno wsparcie finansowe, jak i technologiczne. Cyfryzacja i wprowadzenie
inteligentnych liczników (smart meters)
może w znacznym stopniu przyczynić się
bowiem do uzyskania przez operatorów
grudzień 2020 ENERGIA elektryczna l

9

ROZMOWA MIESIĄCA
sieci informacji i danych niezbędnych do
inteligentnego oraz skutecznego zarządzania systemem. W wyniku tych działań operatorzy systemów dystrybucyjnych będą
w stanie zwiększyć poziom kontroli nad siecią, a także zoptymalizować warunki sieciowe, co przełoży się na wyższą jakość świadczonych usług oraz lepsze funkcjonowanie
OZE jako elementu systemu.
W kontekście elastyczności sieci z satysfakcją przyjmuję podejście KE do elektromobilności, które nie ogranicza się
jedynie do dekarbonizacji transportu,
lecz jest przedstawiane jako rozwiązanie
umożliwiające zwiększenie elastyczności systemów elektroenergetycznych ze
znacznym udziałem energii odnawialnej.
Ponadto technologie takie jak inteligentne ładowanie (smart charging) i Vehicle
to Grid (V2G) mogą zapewnić Unii Europejskiej efektywną metodę krótkoterminowego magazynowania energii, co ma
kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności sieci.
Dlatego też konieczność rozwoju inteligentnych i elastycznych sieci należy
wziąć w pełni pod uwagę podczas planowania następnej perspektywy finansowej
UE, aby zapewnić tego typu projektom
łatwy dostęp do szerokiej gamy mechanizmów wsparcia finansowego.

»

Na ostatnim szczycie Rady
Europejskiej przywódcy UE przyjęli
nowy unijny cel redukcji emisji
do 2030 roku. Jakie są kluczowe aspekty
dekarbonizacji i scenariusze realne czy
rekomendowane do jej realizacji?
Tak, jak Państwo wspomnieli, szefowie
państw i rządów unijnych zdecydowali
o podniesieniu celu redukcji gazów cieplarnianych na 2030 rok z 40 do 55 proc.
Dla polskiej gospodarki, która w dużej części opiera się na węglu, transformacja będzie bardzo kosztowna. W połowie 2020
roku całkowita zainstalowana moc OZE
w Polsce wynosiła 9,5 GW. Aby osiągnąć
cel 55 proc. redukcji, będziemy potrzebować 54 GW mocy OZE, czyli więcej, niż
miał cały polski system elektroenergetyczny na koniec 2019 roku. Niezbędne jest zatem zapewnienie odpowiednich mechanizmów finansowych, mających na celu
wsparcie realizacji inwestycji.
Zgodnie z analizą Eurelectric1, elektryfikacja może przyczynić się do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych na trzy sposoby: pozwalając na wycofanie z użycia paliw
powodujących większe zanieczyszczenie,
10 l ENERGIA elektryczna grudzień 2020

zwiększając ogólną efektywność energetyczną systemu oraz umożliwiając zastosowanie innowacyjnych, zeroemisyjnych
technologii, takich jak Power-to-X, czy rozwiązań typu smart grid, istotnych dla osiągnięcia celów klimatycznych. W mojej ocenie energia elektryczna powinna stanowić
koło zamachowe dekarbonizacji, stanowiąc
centrum transformacji w kierunku zeroemisyjnym. Takie podejście pozwoli wszystkim
obywatelom i przedsiębiorcom na skorzystanie w pełni z korzyści wynikających
z transformacji energetycznej oraz zapewni, że będzie ona efektywna kosztowo.
Sektor energii elektrycznej powinien
pozostać kluczowym partnerem instytucji
i państw członkowskich w procesie dekarbonizacji ich gospodarek, gdyż posiada
on potencjał pozwalający na zastąpienie
pierwotnych, emisyjnych źródeł energii
bardziej efektywnymi i czystszymi źródłami alternatywnymi. Zasadnicze znaczenie
w tym aspekcie ma jednak stworzenie ram
wspomagających rozwój energii odnawialnej w Unii Europejskiej poprzez adekwatne mechanizmy zachęt i wsparcia finansowego ze strony UE.

»

Jakie zadania w najbliższym czasie
stoją przed PKEE? Jaka rolę widzi Pan
dla PTPiREE, jako członka wspierającego
PKEE?
Jeśli nie chcemy, aby cel unijnej neutralności klimatycznej pozostał tylko ambitnym
zapisem w dokumentach, musimy zastanowić się, jak powinny wyglądać realne
i sprawiedliwe ramy jego wdrożenia. Należy
szczególną uwagę poświęcić kwestii zapewnienia odpowiednich instrumentów
wsparcia, gdyż – jak wiadomo – wysiłek poszczególnych państw UE nie będzie rozłożony równomiernie. Trudno dziś bowiem
sobie wyobrazić realizację celu unijnej neutralności klimatycznej bez odpowiednich
środków finansowych.
Przy tej okazji pragnę podkreślić,
że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jest jednym
z najbardziej aktywnych członków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Oba
Stowarzyszenia ramię w ramię wspierają

rozwój polskiego sektora energetycznego. Dzięki naszym komplementarnym
inicjatywom oraz wspólnym działaniom
polski sektor elektroenergetyczny może
lepiej odpowiadać na wyzwania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej, ochroną środowiska
czy rozwojem nowoczesnych technologii.
Ma to szczególne znaczenie w świetle pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” czy obecnie procedowanych
aktów prawnych wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego też,
jako prezes Rady Zarządzającej PKEE, liczę
na dalszą owocną współpracę z PTPiREE,
która będzie szczególnie ważna w kontekście skutecznej integracji odnawialnych
źródeł energii. Niezwykle istotne będą tu
inwestycje w rozwój infrastruktury sieciowej, ponieważ większość instalacji OZE
jest przyłączona do sieci dystrybucyjnych.
Wzmocnienie operatorów sieci dystrybucyjnych powinno być elementem planowanej rewizji przepisów rozporządzenia
(UE) 347/2013 z 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
(TEN-E). Co więcej, w tym kontekście fundamentalne znaczenie ma również skuteczne wspieranie rozwoju transgranicznych projektów inwestycyjnych w całej
UE w ramach unijnego mechanizmu finansowania energii odnawialnej czy realizacja wspólnych projektów pomiędzy
państwami członkowskimi. Najbliższe
miesiące będą zatem obfitować w wiele aktów prawnych mających wpływ na
przesył i rozdział energii elektrycznej. Zarówno PKEE, jak i PTPiREE czeka dużo
pracy w zakresie tworzenia optymalnych
rozwiązań w ramach regulacji newralgicznychz punktu widzenia polskiego
sektora energetycznego.

»

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Olga Fasiecka

Przypisy:
1 https://cdn.eurelectric.org/media/3457/

decarbonisation-pathways-h-5A25D8D1.pdf

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz niewyczerpanych pokładów energii w 2021 roku
życzy Zespół Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej
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Koronakryzys
zmienił strukturę
dostaw energii

Kończy się trudny, naznaczony pandemią 2020 rok. Spowodowane
koronakryzysem spowolnienie gospodarcze przyniosło w sektorze dystrybucji
za pierwsze trzy kwartały spadek dostaw energii elektrycznej dla klientów
przy korzystnej ekonomicznie zmianie struktury dostaw. Prognozy
na 2021 rok, m.in. dzięki zmianom regulacyjnym, są w miarę optymistyczne,
ale zarazem jest ciągle sporo niepewności związanej z wpływem
koronawirusa na gospodarkę.
IRENEUSZ CHOJNACKI

Dystrybucja energii elektrycznej to biznes mocno wspierający wyniki grup energetycznych, a zarazem istotnie uzależniony od koniunktury na rynku energii elektrycznej. Bo polega na dostawie
energii do klientów i oczywiście zależy od wysokości opłat za dystrybucję, które zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią 2020 rok jest
trudny lub wręcz dramatyczny dla bardzo wielu branż. W segmencie dystrybucji energii elektrycznej też widać negatywny wpływ
koronawirusa, bo gdy gospodarka zwalnia, to maleje zużycie
energii i jej dostawy dla klientów.
– Sytuacja w sektorze dystrybucji energii elektrycznej zależy
m.in. od zużycia energii w kraju. Po w miarę spokojnym I kwartale,
w II kwartale wskutek koronakryzysu zużycie energii mocno spadło,
w III kwartale nastąpiło odbicie koniunktury. W sumie przełożyło się to
na spadek wolumenów dystrybucji w pierwszych trzech kwartałach
2020 w porównaniu do analogicznego okresu 2019 – powiedział
Krystian Brymora, analityk Domu Maklerskiego BDM.

Spadek wolumenu dystrybucji
Tauron Dystrybucja, który pod względem wolumenu dostaw
energii dla klientów pozostaje ciągle liderem rynku dystrybucji
w Polsce, w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku dostarczył

odbiorcom końcowym prawie 35,8 TWh energii i było to około
4 proc. mniej niż rok wcześniej.
– Po II kwartale, który był trudny dla dystrybucji, widzimy odbicie
w kwartale III i w kwartale IV również widać, że sytuacja w zakresie
wolumenu dystrybuowanej energii nie wygląda źle. To, co się w tej
chwili dzieje w otoczeniu rynkowym jest o wiele mniej niebezpieczne,
o wiele mniej trudne dla dystrybucji niż pierwotnie spodziewaliśmy się
po wynikach II kwartału – komentował Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansowych spółki Tauron Polska Energia, omawiając wyniki grupy Tauron za III kwartały 2020 roku.
W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku dostawy energii
zrealizowane przez PGE Dystrybucja, czyli drugiego pod względem dostaw energii dystrybutora w naszym kraju, wyniosły blisko
26,3 TWh i okazały się mniejsze o 3 proc. niż w pierwszych trzech
kwartałach 2019 roku.
Trzeci największy dystrybutor energii, czyli Energa-Operator
w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku dostarczyła klientom
około 16,6 TWh, notując rok do roku, podobnie jak PGE Dystrybucja, spadek dostaw o 3 proc. Enea Operator, czwarty największy
dystrybutor prądu w Polsce, w pierwszych trzech kwartałach 2020
roku dostarczyła klientom 14,3 TWh, czyli też o około 3 proc. mniej
niż rok wcześniej.
grudzień 2020 ENERGIA elektryczna l 11
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Zmiana struktury dostaw
Istotnym zdarzeniem w segmencie dystrybucji w pierwszych
trzech kwartałach 2020 roku w porównaniu z takim okresem 2019
roku, pozytywnym dla wyników dystrybucji, była zmiana struktury
dostaw energii elektrycznej.
Chociaż całkowity wolumen dostaw energii w pierwszych
trzech kwartałach 2020 roku był mniejszy niż rok wcześniej, zarówno w Tauronie, PGE, Enei, jak i Enerdze, to stało się to przy wzroście
dostaw do odbiorców z grupy taryfowej G, która zdominowana
jest przez gospodarstwa domowe.
Z czego to wynikało? Według dostępnych komentarzy to rezultat tego, że w czasie pandemii na dużą skalę praca była i jest
wykonywana zdalnie, co przekłada się na to, że więcej czasu niż
normalnie spędzamy w domach i tu zużywamy więcej energii.
– W dziewięciu miesiącach 2020 roku wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 16 110 GWh i był niższy o 3 proc. rok do roku. Spadki wolumenu zanotowano w grupach A, B i C i był to przede
wszystkim efekt pandemii COVID-19 (wyhamowanie gospodarki
szczególnie w II kwartale – odbiorcy szukali oszczędności i ograniczali
zużycie). Wzrost wolumenu odnotowano w taryfie G (zwiększone zużycie w gospodarstwach domowych wynikające z pracy i nauki zdalnej) – czytamy w raporcie Energi za III kwartał 2020 roku.
Zmiana struktury dostaw energii – spadek dostaw ogółem
przy wzroście dostaw dla odbiorców z grupy taryfowej G – miała
korzystny wpływ na wyniki segmentu dystrybucji, bo prowadziła
do wzrostu średniej stawki opłaty dystrybucyjnej.
– Koszt dystrybucji dla niskich napięć, w tym gospodarstw domowych, to około 240 zł/MWh, a dla wysokich i średnich napięć to około
100 zł/MWh, więc ogólny spadek wolumenu dystrybucji przy wzroście
dostaw dla odbiorców z grupy taryfowej G przekłada się na średnią
wyższą stawkę opłaty za dystrybucję – wyjaśnia Krystian Brymora.
Segment dystrybucji PGE, notując w trzech kwartałach 2020
roku wobec tego okresu 2019 roku spadek dostaw do dużego,
średniego i drobnego przemysłu oraz sektora usług (grupy taryfowe A,B,C) zanotował wzrost dostaw energii do gospodarstw domowych o 3,5 proc.
Podobna sytuacja wystąpiła w segmencie dystrybucji Grupy Tauron, gdzie w omawianym czasie wystąpiły spadki dostawy do odbiorców grup taryfowych A, B, C, a dla odbiorców w grupie G wzrosły
o blisko 4 proc. W Enerdze było podobnie. Dostawy energii zrealizowane przez Energę Operatora w grupie taryfowej G wzrosły o 4 proc.
Enea też wskazała, że w pierwszych trzech kwartałach 2020
roku w segmencie dystrybucji doszło do wzrostu sprzedaży dla
gospodarstw domowych i spadku sprzedaży usług dystrybucyjnych do odbiorców biznesowych.

Duży udział w wynikach grup
Segmenty dystrybucji w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku
miały istotny wpływ na wyniki grup energetycznych: PGE, Enea,
Energa i Tauron, ale przede wszystkim dwóch ostatnich, gdzie
już od dawna udział dystrybucji w zysku EBITDA grup przekracza
znacznie 50 proc.
Segment dystrybucji PGE miał za trzy kwartały 2020 roku zysk
EBITDA na poziomie 1,7 mld zł i to był wynik o 4 proc. gorszy niż
rok wcześniej. Niemniej w okresie trzech kwartałów 2020 roku
udział segmentu dystrybucji w zysku EBITDA Grupy PGE wyniósł
blisko 40 proc. i był większy niż rok wcześniej, co wynikało ze spadku EBITDA grupy.
Duży wzrost zysku EBITDA za trzy kwartały 2020 roku w porównaniu z tym okresem 2019 wykazała w segmencie dystrybucji
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grupy Tauron, bo do około 2,4 mld zł z około 2 mld zł, a udział dystrybucji w zysku EBITDA grupy za trzy kwartały 2020 roku wyniósł
około 71 proc. wobec 64 proc. rok wcześniej.
Należy jednak zwrócić uwagę, co zresztą zaznaczył sam
Tauron Polska Energia, że wysoki wzrost zysku EBITDA dystrybucji za trzy kwartały 2020 roku w porównaniu z tym okresem
2019 roku to rezultat zdarzenia jednorazowego, bez którego zysk
EBITDA segmentu dystrybucji grupy Tauron za trzy kwartały 2020
roku ukształtowałby się na poziomie około 1,99 mld zł.
– W segmencie dystrybucja 425 mln zł poprawy wyniku EBITDA
wynikało ze zdarzenia jednorazowego. Było to rozwiązanie rezerwy
na świadczenia pracownicze z tytułu ekwiwalentu za energię elektryczną – wyjaśniał Marek Wadowski.
Segment dystrybucji Energi osiągnął w omawianym czasie zysk EBITDA w wysokości nieco ponad 1,35 mld zł, czyli
o 4 proc. lepszy niż w trzech kwartałach 2019 roku, a udział segmentu
w zysku EBITDA grupy Energa po trzech kwartałach 2020 wyniósł
około 86 proc. wobec około 74 proc. rok wcześniej.
– W okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku EBITDA Linii Dystrybucja wyniosła 1 352 mln zł i była wyższa o 49 mln zł w porównaniu
do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wśród czynników wpływających korzystnie na ten wynik wymienić należy przede wszystkim
zdarzenie jednorazowe, które poprawiło wyniki o 75 mln zł – zmieniono ujęcie infrastruktury energetycznej otrzymywanej nieodpłatnie w związku z uspójnieniem polityki rachunkowości z grupą Orlen
– wskazała w raporcie Energa, która od końca kwietnia 2020 roku
kontrolowana jest przez PKN Orlen.
Wzrost EBITDA w segmencie dystrybucja zanotowała grupa Enea. Po trzech kwartałach 2020 roku segment osiągnął 994
mln zł zysku EBITDA wobec 804 mln zł w takim okresie 2019 roku,
a jego udział w EBITDA grupy wyniósł po trzech kwartałach 2020
roku około 38 proc. wobec około 31 proc. rok wcześniej.
Enea podała, że wzrost zysku EBITDA dystrybucji po trzech
kwartałach 2020 roku jest rezultatem wyższej marży z koncesjonowanej działalności dystrybucyjnej, na którą wpływ miała m.in.
wyższa stawka stałej opłaty sieciowej w zatwierdzonej taryfie na
2020 rok oraz wyższego wyniku pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany rezerw dotyczących majątku
sieciowego oraz wyższych przychodów z tytułu kar umownych
i odszkodowań.

Prognozy na 2021 rok
Pod koniec każdego roku biznes żyje już w dużej mierze przyszłością, planując działalność na kolejne 12 miesięcy. Długo, ze względu na stosowany model regulacji, występowała obawa, że w przyszłym roku stopa zwrotu z inwestycji w dystrybucję będzie tak
niska, że zniechęci do inwestowania. Sytuacja zmieniła się jednak
na korzyść sektora.
– Informacje płynące ze spółek energetycznych wskazują na to,
że wskutek decyzji regulatora w 2021 roku stopa zwrotu z inwestycji
w działalność dystrybucyjną (WACC - średnioważony koszt kapitału) będzie na poziomie powyżej 5 proc. Zważywszy, że jeszcze
kilka miesięcy temu obawialiśmy się, że ten wskaźnik może być
na poziomie tylko 4 proc. to jest oczywiście jednoznacznie pozytywna informacja – komentował Paweł Puchalski, analityk
BM Santander, po ogłoszeniu przez Taurona wyników za
III kwartał 2020 roku.
– Zarazem nie ma powodów, żeby otwierać szampana. Wzrost
stopy zwrotu z inwestycji w stosunku do prognoz to efekt m.in. wydłużenia do trzech lat okresu, z którego wyliczany jest ten wskaźnik.

Zdjęcie: Adobe Stock,Gina Sanders
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Pozytywnym zdarzeniem dla wyników dystrybucji była zmiana struktury dostaw energii elektrycznej

Bez kolejnych zmian w modelu regulacji WACC na 2022 rok spadnie
– dodał Paweł Puchalski.
Niektóre grupy energetyczne przedstawiły mniej lub bardziej szczegółowe prognozy dla poszczególnych segmentów
działalności na poziomie raportowanego zysku EBITDA, czyli
bez korekty o ewentualne zdarzenia jednorazowe, w tym dla
dystrybucji.
PGE w przyszłym roku liczy na wyższy wynik EBITDA w segmencie dystrybucji, bo jak wyjaśniał Paweł Strączyński, wiceprezes
ds. finansowych PGE, chociaż stopa zwrotu z inwestycji (średnioważony koszt kapitału) spadnie w porównaniu do tej z 2020 roku
o około 30 p.p. do około 5,2 proc. to zostanie to zrekompensowane wzrostem wartości regulacyjnej aktywów.
– Mamy również nadzieję w przypadku taryfy dystrybucyjnej, że
większa część kosztów operacyjnych dystrybutora będzie uwzględniana w taryfie. Dzisiaj mamy poważny poziom kosztów operacyjnych, które nie znajdując odzwierciedlania w taryfie, nie są uznawane przez prezesa URE jako koszty uzasadnione – komentował Paweł
Strączyński.
Poinformował, że od 2022 roku PGE zamierza ruszyć z „bardzo dużym programem inwestycyjnym w sieci dystrybucyjne”
na lata 2022-2030, a rok 2021 chce wykorzystać na domknięcie sprawy nowego sposobu finansowania inwestycji w sieci
elektroenergetyczne.
– W segmencie dystrybucji [w 2021 roku – przyp. autora] oczekujemy stabilnego poziomu EBITDA, z pewnym ryzykiem wynikającym
z możliwych skutków pandemii COVID-19 – poinformował Paweł
Szczeszek, prezes Enei.

Tauron Polska Energia zakłada, że oczyszczony z wpływu zdarzenia jednorazowego, jakim było rozwiązanie rezerw, wynik EBITDA
segmentu dystrybucji będzie porównywalny w 2020 i w 2021 roku.
– Jeśli chodzi o segment dystrybucji w tym roku, to na nominalnym poziomie wynik będzie dużo wyższy ze względu na rozwiązanie rezerw aktuarialnych na poziomie 425 mln zł. Bez uwzględnienia
tego efektu EBITDA za trzy kwartały tego roku byłaby na poziomie
1 992 mln zł. Jeśli chodzi o cały ten rok, to będzie on się kształtował
mniej więcej na poziomie roku 2019 – powiedział Roland Makieła, dyrektor wykonawczy ds. controllingu spółki Tauron Polska
Energia.
– Jeśli chodzi o przyszły rok, spodziewamy się – porównując do
EBITDA po eliminacji efektu rozwiązania rezerw – że wynik 2021 roku ukształtuje się na poziomie relatywnie porównywalnym – dodał
Roland Makieła.
W chwili oddawana artykułu do druku taryfy OSD na 2020 rok
nie były jeszcze zatwierdzone, ale jasne było już, że od stycznia
2021 czekają nas zmiany na rachunkach za prąd niezależne od
wyniku postępowań taryfowych, wynikające z obowiązujących
przepisów prawa.
– W części rachunku pobieranej przez dystrybutorów od nowego
roku pojawi się nowa pozycja – tzw. opłata mocowa. Natomiast tzw.
opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, teraz pojawi się
jako dodatnia wartość. Jednocześnie opłata kogeneracyjna zmniejszy się do zera z końcem listopada br. – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Autor jest dziennikarzem
Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł” oraz portalu wnp.pl
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Zmiany podatkowe od 2021r.
STANISŁAWA TESZNER
Biuro PTPiREE

28 listopada Sejm uchwalił nowelizacje dotyczące podatków dochodowych. W szczególności ustaw: o podatku dochodowym od
osób fizycznych, o podatku dochodowym
od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz
niektórych innych ustaw.
Podpisane przez prezydenta nowele
opublikowano w Dzienniku Ustaw 30 listopada. Dzięki temu spełniono wymóg Trybunału Konstytucyjnego, aby niekorzystne
zmiany w podatkach rozliczanych w skali
roku (a takimi są PIT i CIT) były ogłaszane
podatnikom z co najmniej miesięcznym
vacatio legis.

Opodatkowanie spółek
komandytowych
Zmiany dotyczące spółek komandytowych
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021
roku. Podatek dochodowy zapłacą nie tylko wspólnicy, jak jest obecnie, lecz także
sama spółka. Nowych przepisów można
będzie nie stosować przez pierwsze cztery
miesiące 2021 roku. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na opodatkowanie na nowych
zasadach dopiero od 1 maja 2021 roku,
to na 30 kwietnia powinny być zamknięte
księgi rachunkowe w spółce. Jeżeli ostatni
dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada między 31 grudnia 2020
a 31 marca 2021 roku, nie trzeba będzie zamykać ksiąg rachunkowych. Wówczas rok
obrotowy zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2021 roku.

Ulga abolicyjna
Ustawa ogranicza ulgę abolicyjną, z której
co do zasady korzystają osoby mieszkające
w Polsce ponad 183 dni w roku. Zmiana ta
ma zapobiegać podwójnemu brakowi opodatkowania dochodów. Jej likwidacja spowoduje, że osoby pracujące w niektórych
krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w naszym kraju
a tym zapłaconym za granicą. Z ulgi abolicyjnej nadal będą mogli korzystać marynarze. Pozostali podatnicy – z kwoty wolnej od
opodatkowania w wysokości 8 tys. zł rocznie.
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Estoński CIT
Od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał tzw. estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Polega on na tym,
że podatek zapłaci się dopiero w momencie
wypłaty zysku. Ustawa przewiduje jednak
wiele ograniczeń w stosowaniu tego rozwiązania. Przede wszystkim estońskiego CIT
nie będzie mógł stosować podatnik, którego próg przychodów wynosi 100 mln zł.
Warunkiem skorzystania z tej daniny będzie
też regularne inwestowanie. Spółki będą musiały zwiększać swoje wydatki na fabrycznie
nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3–8
klasyfikacji (m.in. maszyny, urządzenia, środki
transportu), bądź na opłaty ustalone w umowie leasingu tych środków. Alternatywą będzie zwiększenie zatrudnienia.
Uchwalona ustawa przewiduje też, że
jeżeli spółka uzna, iż estoński CIT jest dla niej
niekorzystny, będzie mogła stosować dotychczasowe zasady opodatkowania (w tym
ulgi), a dodatkowo sięgnąć po drugie rozwiązanie wprowadzone na wzór niemieckiego
funduszu inwestycyjnego. Zakłada ono, że
przedsiębiorca opracuje kilkuletni plan inwestycji, a przeznaczone na niego pieniądze
będzie wpłacać na specjalny fundusz. Dokonywane od niego odpisy zaliczał będzie do
kosztów uzyskania przychodu.

Dziewięcioprocentowy CIT
Od 1 stycznia zostanie podwyższony
z 1,2 mln euro do 2 mln euro limit bieżących
przychodów podatnika uprawniający do
stawki 9 proc. CIT. Celem tej zmiany jest zrównanie obu warunków stosowania obniżonej
stawki CIT: jednego – dotyczącego przychodów roku bieżącego (obecnie 1,2 mln euro)
i drugiego – odnoszącego się do przychodów z poprzedniego roku (który już teraz
wynosi 2 mln euro).
Zgodnie z ostatecznym brzmieniem
ustawy nowelizującej w 2021 roku 9-procentowy CIT będzie mógł stosować podatnik,
który spełni dwa wymogi:
Ҍ jego przychody za 2020 rok nie przekroczą 2 mln euro po kursie z 1 października
2020, czyli 9 mln 31 tys. zł brutto (tj. wraz
z należnym VAT),

Ҍ jego bieżące przychody osiągane
w 2021 roku nie przekroczą 2 mln euro
netto, czyli bez należnego VAT (ale uwaga – po kursie z 4 stycznia 2021).
Choć oba limity przychodów zostaną
zrównane, nadal będą się różnić. Ten, który
dotyczy przychodów bieżących, wciąż będzie liczony bez VAT (netto), a limit przychodów z poprzedniego roku – z należnym VAT
(czyli brutto).

Ryczałt dla podatników PIT
Od nowego roku ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych będzie mogło stosować znacznie więcej podatników. Przede
wszystkim dlatego, że obecny limit 250 tys.
euro będzie podniesiony do 2 mln euro.
Dzięki temu w przyszłym roku ten sposób
opodatkowania będą mogli wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą,
którzy w 2020 roku uzyskają przychody nieprzekraczające 9 mln 30 tys. 600 zł. Zniknie
też zakaz stosowania ryczałtu dla większości
branż, które obecnie nie mogą z niego korzystać (np. związane ze świadczeniem usług
prawniczych, księgowych i architektonicznych). Rozszerzono również katalog uprawnionych do tej formy rozliczenia wolnych
zawodów, m.in. o psychologa, radcę prawnego, notariusza, adwokata, księgowego,
doradcę podatkowego i inwestycyjnego. Co
więcej, świadczenie usług przedsiębiorcom
nie wykluczy stosowania ryczałtu.

Ulgi z tarczy
Dzięki przyjętej przez parlament nowelizacji podatnicy dłużej będą mogli korzystać
z antycovidowych ulg w podatkach dochodowych. Przede wszystkim możliwe będzie
dalsze rozliczanie ulgi na badania i rozwój
oraz IP Box już w trakcie roku, czyli płacenia
niższej zaliczki na podatek (co do zasady ulgi
te rozlicza się dopiero w rocznym zeznaniu).
Takie prawo ma przysługiwać (na zasadach
obowiązujących w 2020) aż do końca roku
podatkowego, w którym odwołany będzie
stan epidemii COVID-19.
Nadal też można odliczać od podatku
darowizny komputerów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata)
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przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego – do końca
miesiąca, w którym zostanie odwołany stan
epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
Wielkość odliczenia ma wynosić dla darowizn przekazanych:
Ҍ od 1 października 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku – 200 proc. wartości darowizny;
Ҍ od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021
roku – 150 proc. wartości darowizny;
Ҍ od 1 kwietnia 2021 roku do końca miesiąca, w którym będzie odwołany stan
epidemii – równowartość przekazanej
darowizny.
Takie same zasady mają obowiązywać
przy odliczaniu darowizn towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19. Chodzi o
darowizny na rzecz wskazanych podmiotów
leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych,
Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych, domów dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Ulga na złe długi
Jeżeli w 2021 roku pandemia będzie trwała,
wierzyciele nadal będą mogli szybciej korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. Dłużnicy natomiast nie będą musieli po 90 dniach zwiększać swojego dochodu
podatkowego (u ryczałtowców – przychodu) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi.

Amortyzacja
Nadal też będzie można jednorazowo amortyzować środki trwałe nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Podatnicy korzystający
ze zwolnienia z podatku dochodowego
(w tym działający w specjalnych strefach
ekonomicznych) nie będą mogli obniżać ani
podwyższać stawek amortyzacji.
Środki trwałe będzie można uznawać za
używane (stosować dla nich indywidualne
stawki amortyzacji) tylko wtedy, gdy podatnik
udowodni, że przed ich nabyciem były one
wykorzystywane przez inne podmioty przez
sześć miesięcy (albo 60 miesięcy w niektórych
przypadkach), a nie przez niego samego.

Polityka podatkowa
Od 2021 roku na podatników CIT o rocznych przychodach przekraczających 50 mln
euro nałożono obowiązek przygotowania
i publikacji polityki podatkowej, jak również
publikacji zmian w zakresie cen transferowych. Zmiana ta może potencjalnie przyczynić się do większej otwartości podatników na współpracę w ramach umowy
o współdziałanie.

Umowy o współdziałanie to pilotażowy
program wprowadzony 1 lipca 2020 roku,
opierający się na współpracy administracji
skarbowej z podatnikami. Duże firmy, których przychód wykazany w zeznaniu CIT
w poprzednim roku podatkowym przekroczył równowartość 50 mln euro mogą występować do Szefa KAS o zawarcie umowy
o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Program opiera się
na trzech kluczowych zasadach:
Ҍ wzajemnego zaufania – obie strony będą postępowały zgodnie z ustalonymi
regułami;
Ҍ transparentności – podatnik będzie gotowy do ujawniania administracji skarbowej informacji istotnych w kwestii
opodatkowania, wskazania trudnych do
rozstrzygnięcia zagadnień podatkowych
oraz zidentyfikowania ryzyka podatkowego, a administracja skarbowa będzie
informować podatnika o przesłankach
wdrażania czynności nadzorczych;
Ҍ wzajemne zrozumienie – obie strony będą świadomie współdziałać we wspólnym interesie, jakim jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.
Przed podpisaniem umowy o współdziałanie podatnik musi zostać zweryfikowany.
Na podstawie danych z deklaracji podatkowych, decyzji, protokołów z kontroli, informacji uzyskanych z różnych organów i instytucji,
a także wiadomości dostępnych w środkach
masowego przekazu, sporządzony będzie jego profil. Konieczne jest również przeprowadzenie audytu podatnika. Dopiero jego wynik
decyduje o zawarciu umowy o współdziałanie pomiędzy podatnikiem a Szefem KAS.

Dodatkowe zmiany
Inne rozwiązania od 2021 roku w zakresie podatku dochodowego:
Ҍ opodatkowane CIT zostaną te spółki jawne,
które nie wskażą, kim są ich wspólnicy oraz
kto pośrednio osiąga dochody ze spółki;
Ҍ będzie wprowadzona nowa instytucja –
tzw. spółka nieruchomościowa, która zostanie objęta nowymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz w zakresie podatku
u źródła.

(z możliwością wcześniejszego stosowania
od lipca 2021 roku).

Pakiet SLIM VAT
Komunikat Rady Ministrów zapowiada, że
w ramach pakietu SLIM VAT zmiany wprowadzone będą w czterech najważniejszych
obszarach:
Fakturowanie – likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru
faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania
faktur korygujących in minus do końca
2021 roku.
Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie
terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu
zaliczek związanych z eksportem towarów
– z dwóch na sześć miesięcy.
Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru
spójnych zasad przeliczania walut obcych
na złote dla VAT i podatku dochodowego.
Korzyści finansowe dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od
usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na
odliczanie VAT „na bieżąco” do czterech
miesięcznych okresów rozliczeniowych;
podwyższenie kwoty limitu na prezenty
o małej wartości z 10 do 20 zł.








Projektowane zmiany w WIS
W ramach rozwiązań „doprecyzowujących” przepisy o Wiążących Informacjach
Stawkowych (WIS) projekt zakłada:
Ҍ rozszerzenie ochrony związanej z WIS
dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU,
Ҍ ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach
stanowiących nadużycie prawa,
Ҍ wyłączenie wydania WIS, gdy zakres
wniosku pokrywa się z przedmiotem
toczącego się postępowania,
Ҍ pięcioletni okres ważności WIS.

Zmiany w VAT

Projektowane zmiany w MPP, wykazie
podatników, JPK i stawkach VAT

28 października 2020 roku rząd przyjął również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo
bankowe – tzw. pakiet SLIM VAT i rozwiązania
„doprecyzowujące”. Nowelizacje mają wejść
w życie od 1 stycznia 2021 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących Tax Free, które
będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku

Projekt zakłada wprowadzenie zmian
w przepisach dotyczących: mechanizmu
podzielonej płatności, wykazu podatników
VAT, stawek VAT, JPK_VAT.
Rząd deklaruje, że mają one ułatwić podatnikom praktyczne stosowanie prawa,
w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych. 
n
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Działania PTPiREE w obszarze regulacji
prawnych w listopadzie 2020 roku
L.p.

Obszar działań

Wykaz materiałów źródłowych

1.

Prace nad nowelizacją Pe oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI

2.

Propozycje regulacji dot. działalności OSD

• Propozycje regulacyjne PTPiREE dotyczące działalności OSD, wynikające z wprowadzonego
stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii – 9 listopada 2020 roku

3.
4.

Rozporządzenie taryfowe

• Nowelizacja rozporządzenia taryfowego Dz.U. 2020, poz. 2053

Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji liczników statycznych

• Propozycja zmian przepisów (wersja robocza w toku prac z GUM)

Rynek mocy, opłata mocowa

• Rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie
• Informacja Prezesa URE Nr 63/2020 ws. stawek opłaty mocowej na rok 2021 – 30 listopada
2020 roku
• Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie poboru opłaty mocowej

Projekt rozporządzenia w sprawie ograniczeń w dostarczaniu i poborze
energii

• Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub
ciepła – wersja z 18 listopada 2020 roku
• Uzasadnienie do projektu rozporządzenia ws. ograniczeń
• OSR projektu rozporządzenia ws. ograniczeń

7.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz
niektórych innych ustaw – 10 listopada 2020 roku
• Uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy
• OSR projektu ustawy

8.

Nowelizacja „rozporządzenia systemowego”

• Nowelizacja rozporządzenia systemowego

5.

6.

• Projekt propozycji legislacyjnej umożliwiającej przeprowadzanie projektów pilotażowych

9.

Incjatywa KlastER – projekt „piaskownic regulacyjnych”

10.

Inicjatywa zmian w prawie w zakresie służebności przesyłu

w formule „regulatory sandbox” – 2 listopada 2020 roku
• Uwagi ogólne oraz szczegółowe PTPiREE wobec inicjatywy „piaskownic regulacyjnych”

Prace nad nowelizacją PE
oraz aktami prawnymi dotyczącymi AMI
W ostatnią fazę wkraczają uzgodnienia dot. kształtu nowelizacji
ustawy Prawo energetyczne (w zakresie AMI) oraz aktów wykonawczych. 24 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o zmianie ustawy. Obecnie projekt procedowany jest w Sejmie.
Równolegle kontynuowane są uzgodnienia dot. aktów wykonawczych do ustawy (MKiŚ zapowiada, że będzie ich 10).

Propozycje regulacji dot. działalności OSD
– w związku z epidemią
Na początku miesiąca MKiŚ zwróciło się do organizacji branżowych z prośbą o zgłaszanie istotnych propozycji regulacyjnych
w kontekście sytuacji epidemicznej, związanych z wprowadzaniem do prawa rozwiązań szczególnych.
16

l ENERGIA elektryczna grudzień 2020

• Propozycja zmian w Kodeksie cywilnym, przekazana do MKiŚ i MS

Przygotowane w ramach PTPiREE postulaty pokrywały się częściowo z tymi zgłaszanymi już w marcu/kwietniu,
a dotyczyły głównie zagadnień taryfowych, dystrybucyjnych
i sieciowych.

Nowelizacja “rozporządzenia taryfowego”
W listopadzie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie, nad uregulowaniami którego – zarówno w kontekście rozwiązania taryfowego dla e-mobility, jak i konta regulacyjnego – trwały prace z resortem klimatu w ciągu ostatnich
miesięcy.

Inicjatywa wydłużenia okresu legalizacji
liczników statycznych
W październiku br. powołany został Zespół Roboczy złożony
z przedstawicieli PTPiREE oraz GUM. Ma on wypracować zasady
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umożliwiające wprowadzenie 12-letniego okresu użytkowania
liczników statycznych. W listopadzie, podczas spotkań Zespołu,
wstępnie potwierdzono możliwość zmiany okresu legalizacji liczników z 8 do 12 lat. Roboczo uzgodniono, że jedną z możliwości
spełnienia postulatu PTPiREE, akceptowaną przez GUM, jest badanie próbki liczników, podobnie jak przy legalizacji metodą statystyczną. Prace są w toku.

Rynek mocy/opłata mocowa
W Dzienniku Ustaw z 13 listopada br. opublikowano
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada
2020 roku w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania
godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na
moc w systemie. W październiku PTPiREE brało udział w konsultacjach publicznych projektu regulacji.
Ostatniego dnia listopada br. – zgodnie z wymogami ustawy
o rynku mocy – Prezes URE ogłosił stawki opłaty mocowej obowiązujące w 2021 roku.
Jednocześnie przewidywane jest przeprowadzenie nowelizacji rozporządzenia w sprawie Rozporządzenia MKiŚ
w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin
doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc
w systemie w zakresie możliwości wykorzystania standardowych profili zużycia dla określenia wielkości energii w przypadku awarii lub braku LZO.

Projekt rozporządzenia w sprawie ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii
25 listopada opublikowano projekt nowego rozporządzenia Rady
Ministrów mającego zastąpić rozporządzenie z 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
Nowe rozporządzenie ma uwzględniać wnioski z ograniczeń
w dostawach energii elektrycznej w sierpniu 2015 r. Niedoskonałości obowiązującego wówczas prawa prowadziły do nakładania
kar na odbiorców i OSD. Przede wszystkim zmieniony ma zostać
sposób wyznaczania wielkości mocy minimalnej i maksymalnej
poboru, które odbiorca podlegający ograniczeniom może pobierać odpowiednio w 20. i 12. stopniu zasilania.
Nowelizacja jest efektem długotrwałych uzgodnień prowadzonych w gronie MKiŚ (i poprzednikami), PTPiREE, OSP, URE,
OSDn oraz Izby Gazowniczej.

Projekt nowelizacji ustawy
o elektromobilności
20 listopada na stronach RCL został opublikowany i przekazany
do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
Zaproponowane zmiany dotyczą przede wszystkim stref czystego transportu.
W ramach PTPiREE trwa analiza propozycji zmian, stanowisko
branży zostanie przekazane do resortu klimatu w grudniu br.
Równolegle trwają robocze uzgodnienia zmian przepisów pomiędzy PTPiREE a MKiŚ, w ramach roboczego zespołu, także przy
udziale innych interesariuszy rynku usług ładowania pojazdów
elektrycznych.

Nowelizacja „rozporządzenia systemowego”
W Dzienniku Ustaw z 16 listopada 2020 roku opublikowane
zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
11 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zagadnienia regulowane, to w szczególności bilansowanie OSP, przyłączanie jednostek wytwórczych,
koordynacja planowania rozwoju sieci przesyłowej i 110 kV,
zakres informacji przekazywanych odbiorcom przez sprzedawców oraz nowy załącznik nr 3 „Zakres informacji przekazywanych odbiorcom o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych
energetycznie urządzeń”.

Incjatywa KlastER
– projekt „piaskownic regulacyjnych”
Na początku listopada skierowany został do zaopiniowania
przez PTPiREE opracowany w ramach SKER (Sieci Kompetencji
ds. Energetyki Rozproszonej) i inicjatywy KlastER projekt propozycji legislacyjnej umożliwiającej przeprowadzanie pilotażowych eksperymentów regulacyjnych w formule tzw. piaskownic
regulacyjnych.
Propozycje – wypracowane w ramach konsultacji partnerów projektu KlastER (przedstawiciele MKiŚ, MRPiT, AGH
w Krakowie oraz NCBJ) – objęły: projekt nowelizacji PE wprowadzającej normę upoważniając Prezesa URE do zastosowania
wyłączeń regulacyjnych w formule „regulatory sandbox” wraz
z delegacją ustawową dla ministra właściwego ds. energii
do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych
zasad i procedury udzielenia wyłączenia regulacyjnego, projekt uzasadnienia nowelizacji, a także założenia proponowanej procedury udzielenia wyłączenia regulacyjnego wraz ze
wskazaniem materii wymagających uregulowania w drodze
rozporządzenia ministra właściwego ds. energii w oparciu
o delegację ustawową zawartą w proponowanych przepisach.
Po przeanalizowaniu i wewnętrznym procesie konsultacji propozycji zmian, uwagi PTPiREE przekazano do AGH.

Inicjatywa zmian w prawie
w zakresie służebności przesyłu
Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło prace nad zmianami w prawie w zakresie służebności przesyłu.
Pierwsze spotkanie, którego cel określono jako “omówienie możliwych do wdrożenia rozwiązań związanych w szczególności z doprecyzowaniem pojęcia urządzeń przesyłowych
objętych dyspozycją art. 49 § 1 k.c., a także z unormowaniem, w Kodeksie cywilnym bądź odrębnej ustawie, stanów
faktycznych zastanych w dniu wejścia w życie w/w ustawy
z dnia 30 maja 2008 r., przed wszystkim w kontekście możliwości i warunków zasiedzenia służebności przesyłu” odbyło się
17 listopada. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele
OSD Skarbu Państwa oraz PSE. Wcześniej przekazana została do Ministerstwa Klimatu i Środowiska propozycja PTPiREE
w zakresie zmian w Kodeksie cywilnym.

Biuro PTPiREE
Poznań, 3 grudnia 2020 r.
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Rubrykę, poświęconą
zagadnieniom prawnym
w energetyce, redagują:
mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś
z Biura PTPiREE
i mec. Przemysław Kałek z Kancelarii
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.
Nowelizacja Prawa energetycznego
Do Sejmu trafiła oczekiwana przez sektor ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym
Izby przekazano ją do pracy w komisji
sejmowej.
Zagadnienia regulowane nowelizacją
istotne z punktu widzenia operatorów to
przede wszystkim:
 zasady funkcjonowania systemu pomiarowego oraz centralnego systemu
informacji rynku energii wraz z wprowadzeniem nowych definicji,
 
kwestie magazynowania energii
elektrycznej,
 przepisy dotyczące zamkniętego systemu dystrybucyjnego,
 zagadnienia wynagrodzeń dla odbiorców, którzy dostosowali się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej,
 delegacje do wydania nowych rozporządzeń związanych z systemem pomiarowym i CSIRE,
 zmiany w zakresie opracowywania polityki energetycznej państwa,
 
modyfikacje przepisów o kontroli
przez Prezesa URE realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych,
 
umocowanie zespołu wspierającego
działalność koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE,
 
doregulowanie kwestii wydawania
świadectw kwalifikacyjnych i dopuszczenia do prac na sieci osób nieposiadających świadectw,
 poszerzenie katalogu kar nakładanych
przez Prezesa URE.
Ustawa zmieniająca obejmuje także
inne akty prawne, m.in. Prawo o miarach,
i regulację szczególną w sytuacji stanu
epidemii, a mianowicie odroczenie terminu legalizacji ponownej liczników. Takie
odroczenie i zezwolenie na dalsze użytkowanie liczników ma mieć zastosowanie
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do przyrządów pomiarowych, których
ważność legalizacji albo obowiązek zgłoszenia do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności upływa w roku,
w którym obowiązuje stan zagrożenia
epidemicznego albo stan epidemii, albo
występuje niebezpieczeństwo szerzenia
się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia
publicznego.
Nowelizacja modyfikuje także definicję hybrydowej instalacji odnawialnego
źródła energii, zawartej w ustawie o OZE,
jak również wprowadza do niej przepisy
związane z wymianą danych pomiarowych za pośrednictwem OIRE. Podobne
zmiany obejmują również ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
wprowadzając aspekt wymiany danych za
jego pośrednictwem.
Niezwykle istotne i pilne do wdrożenia są zmiany w ustawie o rynku mocy,
w szczególności precyzujące sposób rozliczenia ryczałtem odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej G, innych niż
gospodarstwa domowe, oraz takowe rozliczenie odbiorców w grupie C1x.
Ustawa zawiera ponadto wiele przepisów przejściowych, co jest zrozumiałe przy
wprowadzaniu nowych podmiotów na rynek energii, nowych zasad i metod wymiany danych dla prowadzenia rozliczeń.

Projekt nowelizacji
rozporządzenia mocowego
Ministerstwo Klimatu i Środowiska poddało konsultacjom publicznym projekt
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie
na moc w systemie. Zmiana miałaby dotyczyć doprecyzowania sposobu wyznaczania wielkości energii poddanej rozliczeniom w określonych godzinach doby
poprzez wskazanie, że wolumen energii

elektrycznej pobranej z sieci (dla podmiotów rozliczanych inaczej niż ryczałtem, niebędących odbiorcami przemysłowymi),
wyznaczany jest na podstawie wskazań
licznika zdalnego odczytu, a w przypadku
jego awarii może być wyznaczony według
standardowego profilu zużycia energii
elektrycznej, opracowanego i zamieszczonego w IRiESD, oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym. W przypadku grup, dla których
nie opracowuje się standardowych profili
zużycia, rozliczenie w sytuacji awarii licznika następowałoby na zasadach ogólnych określonych w IRiESD. Jednocześnie
w okresie przejściowym – do 31 grudnia
2021 roku – wielkość energii będzie mogła
być wyznaczona przy wykorzystaniu standardowego profilu także przy braku licznika zdalnego odczytu.

Nowelizacja
Prawa zamówień publicznych
7 grudnia Prezydent RP podpisał ustawę
z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie
ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw. Ustawa ma m.in. na celu wyeliminowanie różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w Prawie
zamówień publicznych oraz w ustawie
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Z kwestii interesujących
z punktu widzenia sektora energetycznego, przywrócono wcześniejsze brzmienie
art. 142 ust. 1, aby nie ograniczać zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do czterech lat oraz wprowadzono zmiany w regulacji dotyczącej
waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wydłużonego czasu między wyborem
wykonawcy a zawarciem umowy. Termin
wejścia w życie nowych przepisów wyznaczono na 1 stycznia 2021 roku. 
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Dobór klasy obudowy wnętrzowych
stacji transformatorowych SN/nn
W Polsce coraz częściej doświadczamy ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Trąby powietrzne, wichury, gwałtowne burze oraz upały są nieodłączną
cechą naszej aury. Zmieniający się klimat stawia nowe wyzwania przed
projektantami sieci SN.
MIROSŁAW SCHWANN
KENTIA Firma Konsultingowa

Przyjęcie właściwej średniej temperatury skutkuje koniecznością
uwzględnienia współczynnika obciążenia transformatora i w konsekwencji pozwala na dobór stacji o właściwej klasie obudowy [2].
Ma to duże znaczenie przy projektowaniu nowych rozwiązań
technicznych, np. wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nn,
w których zastąpiono transformator dławikiem kompensacyjnym
średniego napięcia z uzwojeniem potrzeb własnych, którego profil
obciążenia jest całkowicie odmienny od transformatora rozdzielczego.
Ma to również ogromne znaczenie przy projektowaniu stacji transformatorowej dla potrzeb fotowoltaiki, w której występuje przepływ
energii elektrycznej odmienny od tradycyjnej stacji sieciowej [2].
Dla typowych sieciowych stacji wnętrzowych SN/nn ma to
mniejsze znaczenie, ponieważ w większości przypadków są one
projektowane z dużym zapasem obciążenia.
Współczynnika obciążenia transformatora wynikającego z klasy obudowy nie uwzględniono w żadnym z projektów przeglądanych do tej pory przez autora, co świadczy, że parametr ten nie jest
uwzględniany zarówno przez projektantów, jak i przez inwestorów.
Ostatnio dochodziło do pierwszych awarii w stacjach transformatorowych SN/nn, w których znajdował się dławik kompensacyjny SN z uzwojeniem potrzeb własnych. Pojawia się konieczność dokonania jeszcze głębszej weryfikacji wytycznych oraz
założeń do ich projektowania [2].
W prawidłowo wykonanym projekcie sieci SN konieczny jest
dobór lub weryfikacja klasy obudowy projektowanej wnętrzowej
stacji transformatorowej SN/nn.
Klasę obudowy zdefiniowano w punkcie 3.112 normy
PN-EN 62271-202:2014-12 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie [3] jako różnicę
przyrostu temperatury między transformatorem w obudowie
i tym samym transformatorem na zewnątrz obudowy w normalnych warunkach pracy określonych w normie. Dodatkowo w definicji zapisano, że wartości znamionowe transformatora (moc
i straty) odpowiadają maksymalnym wartościom znamionowym
stacji transformatorowej prefabrykowanej [3].
Należy pamiętać, że moc znamionowa maksymalna stacji transformatorowej prefabrykowanej jest określona przez
maksymalną moc znamionową i straty znamionowe całkowite

transformatora lub transformatorów, wyznaczone zgodnie z normą PN-EN 60076-1:2011 Transformatory – Część 1: Wymagania
ogólne [4] lub z normą PN-EN IEC 60076-11:2019‑01 Transformatory – Część 11: Transformatory suche [5], dla których stacja wnętrzowa jest zaprojektowana.
Z kolei klasa znamionowa obudowy jest klasą obudowy właściwą dla mocy znamionowej maksymalnej prefabrykowanej
wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nn [3]. Dość powszechny
wśród kadry inżynieryjno-technicznej spółek dystrybucyjnych jest
pogląd, że wnętrzową stację transformatorową SN/nn o danej mocy znamionowej można obciążyć do takiego poziomu mocy, jaki
wynika z mocy znamionowej stacji, a nawet dopuszczalne jest jej
przeciążenie. Taki pogląd nie ma potwierdzenia w przedmiotowych
normach. To właśnie klasa obudowy jest używana do określenia
współczynnika obciążenia transformatora zapewniającego nieprzekroczenie granicznych zakresów temperatur podanych w normach
PN‑EN 60076-1:2011 [4] lub PN‑EN IEC 60076-11:2019-01 [5] i opisanych w załączniku DD do normy PN-EN 62271-202:2014‑12 [3].
Zgodnie z treścią załącznika DD, wynikającą z zapisów normy
[4] i [5], znamionowa moc transformatora odnosi się do średniej
rocznej temperatury wynoszącej 20 oC, co odpowiada marginesowi 20 oC do maksymalnej temperatury otoczenia 40 oC. Przyjęcie
innych rocznych temperatur i różnych klas obudów wnętrzowych
stacji transformatorowych SN/nn wymusza zastosowanie różnych
współczynników obciążenia, które należy odczytać z wykresów
przedstawionych na rysunkach od DD.1 do DD.9 [3].
Ponieważ w sieciach dystrybucyjnych najczęściej stosowane
są transformatory olejowe, na nich skupiono rozważania w dalszej
części artykułu. Na rysunku 1 przedstawiono krzywe obciążenia
transformatorów olejowych. Współczynnik obciążenia transformatora z rysunku 1 wyznacza się w następujący sposób [3]:
 najpierw należy wybrać właściwą krzywą dla dobranej klasy obudowy stacji SN/nn,
 następnie na osi pionowej - właściwą średnią temperaturę otoczenia w danym okresie dla konkretnej lokalizacji stacji SN/nn,
 punkt przecięcia linii temperatury otoczenia z krzywą dla dobranej
klasy obudowy stacji wyznacza dopuszczalny współczynnik obciążenia transformatora odpowiadający maksymalnej górnej granicy
przyrostu temperatury oleju transformatora.
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Jako przykład wyznaczony zostanie współczynnik obciążenia olejowego transformatora rozdzielczego dla dwóch pór roku: zimy i lata dla wnętrzowej prefabrykowanej stacji transformatorowej o klasie
obudowy 20.
Projektanci do tej pory najczęściej przyjmowali, bezkrytycznie
opierając się na zapisach normy [3], średnie roczne temperatury otoczenia: w zimie 0 oC, w lecie 20 oC.
Obliczenia wykonywane dla dwóch pór roku wynikały z przyjętego założenia, że maksymalne obciążenie stacji wnętrzowych SN/nn
występowało zimą. Dzięki temu, że wówczas panowała niższa średnia
temperatura, stację można było bardziej obciążyć niż w lecie. Od wielu
już lat maksymalne obciążenie stacji wnętrzowych SN/nn występuje
nie zimą, ale latem. W związku z tym należy się zastanowić, czy w ogóle nie zrezygnować z projektowania obciążenia stacji dla tej pory roku, poza szczególnymi przypadkami, dla których obciążenie zimą jest
większe niż latem.
Powszechnie stosowane w naszym kraju olejowe transformatory
dystrybucyjne mają dopuszczalny przyrost temperatury oleju-uzwojenia 60-65 K. Spośród czterech osi pionowych należy wybrać oś dla
takiego przyrostu temperatury. Na tej osi znaleźć przyjętą do projektowania średnią temperaturę otoczenia w zimie i poprowadzić poziomą
linię aż do przecięcia z krzywą dla obudowy o klasie 20 (na rysunku 1
kolor niebieski). W podobny sposób poprowadzić poziomą linię dla
przyjętej do projektowania średniej temperatury w lecie (na rysunku
1 kolor żółty).

rozdzielczym o mocy znamionowej 630 kVA można obciążyć latem
dla średniej temperatury dobowej około 27,5 oC maksymalną mocą
jedynie 410 kVA.
Z kolei dla rekordowego 8 sierpnia 2020 roku średnia temperatura dobowa w Trzebieży to aż 26,58 oC, a dla tej średniej temperatury
dobowej maksymalny współczynnik obciążenia wynosi już tylko 0,67.
Zatem wnętrzową prefabrykowaną stację transformatorową o mocy
znamionowej 630 kVA z olejowym transformatorem rozdzielczym
o mocy znamionowej 630 kVA można obciążyć latem dla średniej
temperatury dobowej wynoszącej około 26,6 oC maksymalną mocą
jedynie 422 kVA.

Rys. 2. Temperatura 29 czerwca 2019 roku w Głogowie [6]

Rys. 3. Temperatura 8 sierpnia 2020 roku w Trzebieży [6]

Rys. 1. Współczynnik obciążenia transformatorów olejowych [3]

Z krzywych na rysunku 1 wyznaczono współczynniki obciążenia olejowych transformatorów rozdzielczych o wartościach:
 1 dla zimy, przy założeniu średniej temperatury otoczenia 0 oC;
 0,766 dla lata, przy założeniu średniej temperatury otoczenia 20 oC.
Na przykład dla olejowego transformatora rozdzielczego o mocy
znamionowej 630 kVA wyznaczono maksymalne obciążenie przy założonych średnich temperaturach otoczenia dla poszczególnych pór
roku: 630 kVA dla zimy, 482,6 kVA dla lata.
Warto zastanowić się, czy bezkrytyczne przyjmowanie z normy
średniej temperatury otoczenia 200C dla lata, bez weryfikacji rzeczywistych temperatur, jest właściwe. Do wyznaczenia średniej temperatury dobowej przeanalizowano najgorętszy dzień w 2019 roku
i w 2020. Rekord ciepła padł w 2019 roku 29 czerwca w Głogowie,
a w 2020 – 8 sierpnia w Trzebieży. Zarejestrowaną temperaturę dla
Głogowa 29 czerwca 2019 roku przedstawiono na rysunku 2, a dla
Trzebieży 8 sierpnia 2020 zaprezentowano na rysunku 3.
Dla rekordowego 29 czerwca 2019 roku średnia temperatura
dobowa w Głogowie wynosiła aż 27,42 oC, a dla tej średniej temperatury dobowej maksymalny współczynnik obciążenia wynosi już
tylko 0,65. Zatem wnętrzową prefabrykowaną stację transformatorową o mocy znamionowej 630 kVA z olejowym transformatorem
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Wyliczone średnie temperatury dla wybranych najgorętszych
dni w 2019 i 2020 roku znacząco przekraczają temperatury proponowane w normie dla lata.
Ze względu na nieodwracalne zmiany w klimacie należy zweryfikować dotychczasowe założenia w zakresie średnich temperatur do projektowania wnętrzowych prefabrykowanych stacji
transformatorowych SN/nn. Jako właściwe uważa się przyjmowanie dla lata średniej temperatury co najmniej 25 oC. Dla indywidualnych przypadków z ostrożności warto założyć średnią temperaturę dla tej pory roku nawet 30 oC, biorąc pod uwagę fakt, że
maksymalne obciążenie stacji występuje obecnie właśnie latem.
Należy poddać pod dyskusję, czy nie ograniczyć projektowania
obciążenia stacji jedynie dla lata, poza szczególnymi przypadkami, dla których obciążenie zimą jest większe niż latem. 
n
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Elektryczny skuter Świętego Mikołaja

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu MoonBikes powstał pierwszy
ultralekki i w pełni elektryczny skuter śnieżny

Skutery śnieżne są niezwykle popularne w zimowych ośrodkach
wypoczynkowych, a także w krajach o długo zalegającej pokrywie śnieżnej, jako popularny środek transportu. Również korzystają z nich różne służby: ratownicy górscy, pogranicznicy czy leśnicy.
Były do niedawna niesłusznie pomijane w debatach na temat poprawy jakości powietrza. Wyróżniają się one nie tylko dużą emisją
spalin do atmosfery, ale również głośną pracą silnika, która negatywnie wpływa na dzikie zwierzęta.
Większość skuterów śnieżnych, z racji stawianych przed nimi
zadań, charakteryzuje się dużą mocą, a co za tym idzie sporą wagą,
przekraczającą często 250 kg. Niestety wynika z tego spora cena
tych pojazdów, będąca często zaporą nie do przekroczenia przy
chęci wykorzystania skuterów w celach czysto rozrywkowych.
Wszystkie te mankamenty spowodowały, że i na to pole wkroczyła elektromobilność.

Skutery MoonBikes – tania i bezemisyjna rozrywka
W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu
MoonBikes powstał pierwszy ultralekki i w pełni elektryczny skuter śnieżny. Opracowane przez zespół konstrukcje są trzykrotnie
lżejsze od tradycyjnych skuterów śnieżnych, łatwiejsze w obsłudze
i całkowicie bezgłośne.
Skutery MoonBikes będą sprzedawane w cenie zbliżonej do
elektrycznych rowerów górskich, które są zwykle dwu- lub trzykrotnie tańsze niż klasyczne skutery śnieżne.
Obecnie możliwe jest zamówienie w przedsprzedaży dwóch
wersji skutera – Stardust oraz Ranger, które będą dostarczać turystom rozrywki alternatywnej dla tradycyjnych sportów zimowych,
a ponadto mogą służyć jako praktyczny pojazd dla pracowników
wysokogórskich ośrodków turystycznych.

Firma Taiga Motors z Kanady też zaprezentowała w pełni elektryczny skuter śnieżny.
Niestety te skutery do tanich nie należą

TAIGA TS2 – w pełni elektryczny pojazd do ciężkiej pracy
i rozrywki
Firma Taiga Motors z Kanady też zaprezentowała w pełni elektryczny skuter śnieżny. Pojazd napędzany jest silnikiem prądu
zmiennego z magnesami trwałymi, który pozwala na rozpędzenie
się od zera do 100 km/h w 3 sekundy, a prędkość maksymalna to
w zależności od modelu 120 lub 160 km/h.
Obecnie proponowane są trzy modele skuterów śnieżnych
dostępne w wersjach performance i standard:
 EKKO – zasięg 98 km, przyspieszenie (0-100 km/h) 4,1 s, moc
120 KM (w wersji performance: 131 km, 3,3 s, 180 KM);
 ATLAS – zasięg 103 km, przyspieszenie (0-100 km/h) 3,7 s, moc
120 KM (w wersji performance: 140 km, 2,9 s, 180 KM);
 ATLAS – zasięg 100 km, moc 90 KM (w wersji performance:
134 km, 120 KM).
Niestety skutery firmy TAIGA do tanich nie należą; ceny zaczynają się od 15 tys. dolarów plus podatki.
Jak widać elektromobilność „wciska się” w kolejne segmenty
naszego życia. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że m.in. ta technologia na tyle spowolni emisję gazów cieplarnianych (dzięki rezygnacji ze spalania paliw), że będziemy mieli gdzie i po czym jeździć na
elektrycznych skuterach śnieżnych – czego sobie i Państwu życzę!

Sebastian Brzozowski, Biuro PTPiREE

Źródła:
https://cordis.europa.eu/article/id/415949-the-first-affordable-ultralight-yet-powerful-electricsnow-bike/pl
https://taigamotors.ca/snowmobiles/
https://electricmotorcycles.news/taiga-motors-unveils-electric-snowmobiles-for-production/
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ŁĄCZNOŚĆ

Systemy dyspozytorskie
Systemy dyspozytorskie towarzyszą nam – w szeroko rozumianej
łączności krytycznej – od lat. Nie ma ich jednoznacznej definicji.
Spróbujmy więc ją zaproponować.
System łączności dyspozytorskiej cechuje wysoki stopień niezawodności i dostępności usług w obszarze infrastruktury krytycznej, integrujący i udostępniający na stanowiskach dyspozytorskich
różne kanały łączności głosowej i bezgłosowej. Przeznaczony jest
on dla osób zarządzających siłami i środkami, pełniących nadzór
nad newralgicznymi elementami infrastruktury, zespołami terenowymi, zarządzających działaniami w terenie oraz podejmujących
kluczowe decyzje w sytuacjach standardowych oraz awaryjnych
(ratunkowych), jak np.:
nadzorowanie infrastruktury krytycznej,
kierowanie usuwaniem awarii lokalnych i rozległych,




 kierowanie usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
 kierowanie akcjami ratowanie zdrowia i życia.

Definicja jest dość złożona, ale właśnie takie są systemy dyspozytorskie. Mnogość elementów składowych, różnorodność integrowanych technologii, współpraca z informatycznymi systemami
zewnętrznymi oraz wymagany, wysoki poziom niezawodności powodują, że zaprojektowanie, wyprodukowanie oraz wdrożenie takiego systemu jest nie lada wyzwaniem.
Systemy dyspozytorskie składają się z kilku podstawowych elementów (bloków programowych i/lub sprzętowych):
softswitch – obsługa połączeń telefonicznych jedynie przy wykorzystaniu sieci IP;
serwer komunikacyjny – rozwiązanie na ogół hybrydowe,
czyli takie, które łączy klasyczną telekomunikację TDM (Time
Division Multiplexsing) i bramy IP, wbudowane w serwer;
serwery komunikacyjne, jeżeli są takie wymagania (np. systemy NCER), wdrażane są wyłącznie opierając się na technologiach TDM;
system rejestracji – sprzęt i/lub oprogramowanie zapewniające
rejestrację i archiwizację korespondencji prowadzonej w ramach
systemu;
serwer radiowy – oprogramowanie realizujące obsługę (integrację) środków łączności radiowej dołączonych do systemu;
brama medialna – urządzenie pośredniczące pomiędzy łączami
SIPTrunk w technologii IP a łączami realizowanymi w technologii
TDM (np. z sygnalizacją SS7, DSS1 czy E&M);
terminal – urządzenia końcowe wykorzystywane przez dyspozytorów, np. konsole oraz telefony dyspozytorskie, terminale







Rys. 1 System łączności dyspozytorskiej (integracja łączności i niezawodność)

Rys. 2. System łączności dyspozytorskiej (obsługa zgłoszeń alarmowych 112, 997,
eCall, SMS112) - MSWiA
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Rys. 3. System łączności dyspozytorskiej Państwowego Ratownictwa Medycznego
(obsługa zgłoszeń alarmowych 999)

ŁĄCZNOŚĆ
mobilne (np. smartfony z aplikacją, radiotelefony) wykorzystywane przez użytkowników systemu pracujących w terenie;
aplikacja – aplikacje dyspozytorskie wykorzystywane na konsolach dyspozytorskich oraz aplikacje mobilne wykorzystywane na
terminalach mobilnych;
brama radiowa – urządzenie dołączające do systemu radiotelefony bazowe z wykorzystaniem sieci IP.
W zależności od stopnia złożenia systemu i/lub wymaganych
funkcjonalności wykorzystywane są łącznie wszystkie wymienione
komponenty lub tylko niektóre z nich.
W naszym kraju funkcjonuje wiele systemów dyspozytorskich
wdrożonych przez polskie firmy, które z powodzeniem działają
w energetyce oraz w innych sferach gospodarki i życia, czego przykładem mogą być następujące systemy autorstwa jednego z rodzimych przedsiębiorstw:
ogólnopolski system obsługi numerów alarmowych 112, 997,
zgłoszeń eCall oraz SMS112 (technologia hybrydowa);
ogólnopolski system dla Państwowego Ratownictwa Medycznego (technologia IP) obsługujący zgłoszenia na numer alarmowy 999 (zrealizowane), integrujący łączność radiową w PRM
(zadanie będzie wykonywane od początku 2021 roku);
system sektorowy w spółce Energa-Operator zapewniający telefoniczną łączność dyspozytorską oraz zintegrowany bezpośrednio z rdzeniem systemu Tetra używanego przez EOP (technologia hybrydowa);
system łączności NCER w spółce Energa OZE (technologia hybrydowa) – obecnie trwa jego wdrożenie, co jest wymogiem
wskazanym w kodeksach sieciowych.
Rynek systemów łączności dyspozytorskiej w dobie powszechnej cyfryzacji ciągle i błyskawicznie się rozwija, rosną również oczekiwania klientów. Najnowsze systemy dyspozytorskie znacząco
usprawniły pracę, podnosząc jednocześnie jej komfort, zapewniły
ciągłość dostępu do wielu usług. Wszystkie przywołane w artykule
przykłady systemów dyspozytorskich w Polsce przyniosły znaczący postęp w ich rozwoju. System dla Państwowego Ratownictwa
Medycznego, wraz z ogólnokrajowym systemem obsługi numerów
alarmowych, wydatnie usprawnił funkcjonowanie wielu usług, istotnie skrócił czas obsługi zgłoszenia, czego wyrazem są dostępne
dane statystyczne ze wszystkich województw. A trzeba zaznaczyć,
że każdy z tych systemów jest nadal rozwijany, aktualizowany
i usprawniany.
Kompetencje do wytwarzania i wdrażania takich systemów
łączności zdobywa się latami i są nie do przecenienia przy kolejnych
projektach. Oczywiście samo doświadczenie nie wystarcza; należy
poszukiwać nowych dróg rozwoju dla systemów, nowych rynków
i technologii. Przykładem takiego działania może być współpraca z Polską Agencją Kosmiczną i zaangażowanie rodzimych firm
w projekty i aktywności związane z europejskim programem
GovSatCom (https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/
activities-search/governmental-satellite-communications-(govsatcom)). W ramach przedsięwzięcia realizowane są m. in. testy działania polskiego systemu dyspozytorskiego, współpracującego z systemem TETRA, z wykorzystaniem łączności satelitarnej. Dostawcą
usługi i organizatorem testów był luksemburski operator łączności satelitarnej SES (https://www.ses.com/). Pierwsze testy łączności pomiędzy siedzibą SES w Belgii i Polską wypadły obiecująco;
obecnie planuje się rozszerzenie ich zakresu.
Ważną cechą omawianych systemów łączności dyspozytorskiej
jest elastyczność (zwiększanie pojemności i/lub obszaru objętego
ich działaniem) oraz gotowość na stały rozwój funkcjonalności







Rys. 4. System łączności dyspozytorskiej (Energa-Operator SA)




Rys. 5. System łączności dyspozytorskiej NCER (Energa OZE SA)

Rys. 6. Testy systemu dyspozytorskiego we współpracy z systemem łączności satelitarnej
w ramach programu GoVSatCom

(np. wynikający z uwarunkowań legislacyjnych, technologicznych).
Czołowi wytwórcy systemów dyspozytorskich dokładają wszelkich
starań, aby spełniały one wszystkie te wymagania, ale mnogość
uwarunkowań powoduje, że tylko nieliczni mają produkty zawierające wszystkie wskazane wyżej komponenty i cechy.

Piotr Bułło, DGT Sp. z o.o.
Rysunki: DGT
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Konferencja Systemy Informatyczne
w Energetyce SIwE ’20
W dniach 25 i 26 listopada obradowała XIX edycja Konferencji Systemy
Informatyczne w Energetyce SIwE’20.
Na konferencję zarejestrowało się 166
uczestników, w tym 110 reprezentowało
energetykę zawodową. Sponsorami były firmy Innergo Systems Sp. z o.o. oraz
T‑Mobile Polska SA. W trakcie konferencji wygłoszono 19 prezentacji, odbyło
się także wieczorne spotkanie dotyczące problematyki postępu i ceny jaką za
niego płacimy. Ponieważ wydarzenie po
raz pierwszy – mamy nadzieję, że również ostatni – odbyło się w trybie online, niestety nie towarzyszyła mu, jak
w latach ubiegłych, wystawa rozwiązań
i systemów IT dla energetyki.
Konferencję zdominowały dwa tematy: łączność w energetyce, w tym
krytyczna, oraz cyberbezpieczeństwo
infrastruktury energetycznej. Kolejną
grupę zagadnień stanowiło zarządzanie
siecią elektroenergetyczną. Uzupełnieniem były prezentacje dotyczące automatyzacji procesów, wykorzystania algorytmów SI, predictive maintenance
oraz chmury publicznej.
Pierwszego dnia wieczorne spotkanie skupiło zainteresowanych dyskusją
na temat „Czy cena za postęp nie jest
zbyt wysoka?”. Przy otwartych kanałach
audio i wideo rozgorzała gorąca debata
o wyzwaniach stojących przed podsektorem dystrybucji energii elektrycznej
wobec dynamicznie zmieniającej się
energetyki – zwłaszcza bardzo szybko
przyrastającego potencjału mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii. Szacowana na 1 stycznia 2021 roku
liczba mikroinstalacji prosumenckich
ma wynieść ponad 424 tysiące przy
łącznej mocy ponad 2,8 GW. Niekwestionowanym liderem OZE wśród mikroinstalacji jest fotowoltaika. Stanowi
to potencjalnie poważne zagrożenie dla
stabilności pracy całego systemu elektroenergetycznego, gdyż można wyobrazić sobie akt sabotażu polegający
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na jednoczesnym wyłączeniu wszystkich inwerterów sterujących mikroinstalacjami PV, czyli gwałtowne „wypadnięcie” z systemu blisko 3 GW mocy, co
może doprowadzić w skrajnej sytuacji
nawet do blackoutu. Uczestnicy wyrazili
zgodne przekonanie, że najważniejszym
tematem kolejnej edycji konferencji
SIwE powinny być systemy łączności
oraz właśnie cyberbezpieczeństwo,
gwarantujące pewność dostaw energii
elektrycznej dla odbiorców.
Wieczorne dyskusja była także niewielką namiastką bezpośrednich spotkań podczas konferencji, których tak
bardzo brakuje w obecnych czasach.
Spotkania stacjonarne pozwalają na
szersze rozwinięcie w kuluarach zagadnień poruszonych w trakcie sesji plenarnych, lub dyskusję na tematy, których
w trakcie konferencji zabrakło. Często
właśnie te rozmowy są źródłem nowych
pomysłów i idei, skutkujących lepszymi,
bardziej dopasowanymi do potrzeb odbiorców, rozwiązaniami.
Jeśli są Państwo zainteresowani tematami, które poruszane były na konferencji SIwE’20, zapraszamy na stronę
www o adresie: http://siwe.ptpiree.pl,
gdzie w zakładce „Pliki do pobrania” publikujemy wszystkie materiały zaprezentowane w trakcie konferencji oraz dane
teleadresowe do wszystkich firm biorących w niej udział.
Mamy nadzieję, że tematyka i przedstawione prezentacje pozwoliły uczestnikom na zapoznanie się z trendami
w dziedzinie teleinformatyki, a także
nowymi wyzwaniami stojącymi przed
energetyką. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną, jubileuszową XX edycją Konferencji Systemy Informatyczne
w Energetyce SIwE’21, którą planujemy
w terminie 24-25 listopada 2021 roku,
jeśli okoliczności pozwolą, już zjazdowo.

Sebastian Brzozowski
Biuro PTPiREE

WYDARZENIA

Duży sukces
programu „Mój Prąd”
Drugi nabór o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego „Mój
Prąd” okazał się dużym sukcesem. Program
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i zachęcił Polaków do inwestycji
w fotowoltaikę.
Nabór zamknięto 7 grudnia z powodu wyczerpania budżetu. Regulamin programu wskazuje, że powinien trwać do
18 grudnia lub do wykorzystania alokacji.
Pierwotnie budżet opiewał na miliard złotych, co starczyło do listopada. Wówczas
NFOŚiGW dołożył 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.
Dodatkowe pieniądze były szansą dla kolejnych osób na dofinansowanie PV.

Rekordowa liczba wniosków
Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu ,,Mój Prąd” oznacza, że wsparcie trafi aż
do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV.
W ostatnim czasie liczba składanych wniosków dochodziła nawet do 2 tys. dziennie.
NFOŚiGW zakłada, że ocena wniosków
i wypłata środków potrwa do połowy
przyszłego roku.
Program „Mój Prąd” ruszył w lipcu
2019 roku i stał się silnym impulsem dla
rozwoju energetyki prosumenckiej. Jego
głównym celem jest zwiększenie w naszym kraju produkcji energii elektrycznej
z mikroinstalacji fotowoltaicznych. To instrument, który ma wspierać rozwój energetyki prosumenckiej, a konkretnie segment mikroinstalacji fotowoltaicznych
o mocy 2-10 kW.

Założenia programu
Wniosek w programie „Mój Prąd” mogły złożyć osoby fizyczne wytwarzające

Liczba i średnia moc przyłączonych mikroinstalacji do sieci OSD

energię elektryczną na własne potrzeby, które miały zawartą umowę kompleksową z operatorem, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie w formie
dotacji obejmuje do 50 proc. kosztów
kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej
niż 5 tys. zł. Podlegają mu instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 roku,
natomiast muszą być zakończone przed
dniem złożenia wniosku.
Pogram będzie kontynuowany w 2021
roku. NFOŚiGW wraz z resortem klimatu i środowiska pracuje nad kolejną edycją, która da szerszy wachlarz możliwości
dla potencjalnych beneficjentów. ,,Mój
Prąd’’ ma być rozszerzony m.in. o dotacje
na punkty ładowania dla samochodów
elektrycznych.

Rozwój mikroinstalacji
W ciągu trzech kwartałów 2020 roku do
sieci największych operatorów systemów
dystrybucyjnych zrzeszonych w Polskim

Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej przyłączono ponad dwukrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym
2019. Na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła prawie 357 tys., osiągając moc zainstalowaną o wartości ponad
2,3 GW. Średnia moc mikroinstalacji to
około 6,5 kW.
Większość mikroinstalacji stanowią
źródła fotowoltaiczne, a dokładniej mikroinstalacje prosumenckie.

Tatiana Kurosz
Biuro PTPiREE

Źródła:
www.nfosigw.gov.pl
www.mojprad.gov.pl
www.ptpiree.pl
www.cire.pl
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FELIETON

Innowacje

Zakupy
na nowo
Pandemia spowodowana wirusem SARSCoV-2 wywarła wpływ na wiele obszarów
działalności biznesowej, w tym na handel
detaliczny. Kilka miesięcy przymusowego
zamknięcia sklepów sieciowych, a potem
wprowadzone ograniczenia ich funkcjonowania doprowadziły do intensywnych
poszukiwań przez właścicieli nowych modeli sprzedaży, opartych oczywiście na kanałach on-line.
Kluczową rolę w kształtowaniu sposobu, w jaki ludzie będą dokonywać zakupów, odegrają technologie cyfrowe. Większość ekspertów twierdzi, że pandemia
spowodowała ogromną presję na działy
technologiczne firm handlowych, zmuszając je do intensywnego rozwoju usług
cyfrowych. Co ciekawe, sytuacja zmusiła
niektóre firmy do dokonania w ciągu kilku
tygodni wdrożeń wcześniej planowanych
na rok lub dłużej. Część firm przeszła na
rozwiązania cyfrowe, pomimo że nigdy tego nie planowała. Takie czasy.
Sklepy internetowe poszukują nowych
sposobów przekonania klientów do swojej oferty i efektywnego skuszenia ich do
dokonania zakupów. Uniwersalny dostęp
do dowolnych rodzajów płatności staje
się już regułą; teraz pora na maksymalne
uproszczenie procesu podejmowania decyzji. Obecnie coraz więcej czasu zajmuje
mi poszukiwanie okazji rynkowych. Popularne wyszukiwarki bazują na umowach
finansowych ze sklepami, więc niektórych
promocyjnych ofert w nich nie znajdziemy.
Pozostaje ręczne przeszukiwanie zasobów
Internetu, gdyż wszechobecna komercjalizacja usług ogranicza potencjał mniejszych
podmiotów. Niestety, wysoka pozycja na
liście wyszukiwania lub w porównywarkach cenowych ma swoją konkretną cenę,
prowadząc do ograniczenia konkurencji na
rynku, zamiast ją wzmocnić.
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Minęło 18 lat od premiery filmu „Raport
mniejszości”, który z zaskakującą precyzją
przewidywał przyszłość handlu detalicznego z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej. Już dziś większość konsumentów zaczyna swoje zakupy od przeglądania
ofert w wyszukiwarkach internetowych.
Jednocześnie coraz częściej spotykam
w sklepach stacjonarnych osoby, które
w telefonach szukają informacji o wybranym produkcie, porównując go z ofertą
sklepu, w którym się znajdują. Wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną, połączoną
z bazą wiedzy o preferencjach konkretnych
osób i ofertą rynkową, można zoptymalizować dostęp do informacji o promocjach,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
konkretnych osób. Korzystając z rozwiązań
rzeczywistości rozszerzonej, możemy natychmiast otrzymać odpowiedź na pytanie
o atrakcyjność konkretnego produktu lub
specjalnej oferty sklepu kierowanej do nas.
Wielu klientów obawia się jednak udostępniania własnych danych i ich przetwarzania
przez sklepy, co na pewno wpłynie na popularyzację tego sposobu sprzedaży.
Ciekawym rozwiązaniem technicznym
są inteligentne wyświetlacze pełniące rolę
luster, które mogą nakładać na obraz z kamery odzież i akcesoria oferowane przez
sklepy. Bez kłopotów z wielokrotnym przebieraniem się będzie można wypróbować dziesiątki różnych kombinacji ubrań
i dodatków w ułamku czasu, jaki zajęłaby
faktyczna zmiana ubrań. Korzystające z tej
technologii, tradycyjne butiki odzieżowe
będą mogły ograniczyć przestrzeń sprzedażową do strefy przymiarek i zamówień,
co zmniejszy ich koszty i podniesie bezpieczeństwo zakupów. Już dziś można dobrać
obuwie lub okulary na bazie kształtu stopy
lub profilu głowy klienta, a to dopiero początek zmian, które nas czekają.

Bardzo trudny jest rynek on-line sprzedaży żywności. Od obfitych ekspozycji ze
świeżymi produktami po doskonałe oferty
artykułów żywnościowych, gotowe potrawy oraz lady z produktami limitowanymi
– tylko tradycyjny sklep może zaoferować
takie wrażenia zmysłowe dla klientów. Najprawdopodobniej wzrośnie więc w najbliższej przyszłości znaczenie lokalnych
sklepów spożywczych z bogatą ofertą
świeżych produktów i ich dostawą do domu. Duże sieci sprzedaży nie są bowiem
w stanie zapewnić wysokiej jakości usług,
szczególnie w kontekście spełnienia indywidualnych potrzeb klientów.
Mam wrażenie, ze pandemia koronawirusa przyspieszy transformację tradycyjnych marketów wielkopowierzchniowych,
które przekształcą się w sklepy specjalistyczne z rozbudowaną ofertą internetową.
Będą one ulokowane bliżej klientów, żeby
ograniczyć potrzebę podróży. Zmniejszy
się zapotrzebowanie na sprzedawców,
a wzrośnie na opiekunów klientów, którzy
pomogą w doborze produktów on-line
i dowiozą do nich zakupy.
Przed nami okres świąteczny, podczas
którego robimy szczególnie wiele zakupów.
Starajmy się zaplanować je bezpiecznie dla
nas i naszych najbliższych. Opłaca się dużo
wcześniej przygotować listę produktów
i śledzić oferty rynkowe. Warto też sprawdzić możliwość dokonywania zakupów
przez Internet, aby ograniczyć ryzyko zakażenia. Życzę nam wszystkim dużo zdrowia i zrozumienia dla skomplikowanego
otoczenia pandemii koronawirusa. Spędźmy święta Bożego Narodzenia bezpiecznie
i spokojnie wśród najbliższych, pozostawiając odwiedziny wśród dalszej rodziny i przyjaciół na bardziej odpowiedni czas!

Krzysztof Hajdrowski

TERMINARZ

Konferencje PTPiREE planowane w 2021 roku
} kwiecień 2021 r.
konferencja on-line

} czerwiec 2021 r.
KOŁOBRZEG

} czerwiec 2021 r.
KOŁOBRZEG

Konferencja„Współpraca
systemu elektroenergetycznego
z prosumentami”

Konferencja
Naukowo-Techniczna
„Stacje elektroenergetyczne”

VI Konferencja
Naukowo-Techniczna
„Pomiary i diagnostyka
w sieciach
elektroenergetycznych”

} 8-9 września 2021 r.
KOŁOBRZEG

} 14 września 2021r.
Bielsko-Biała

} wrzesień 2021 r.
spotkanie stacjonarne

Warsztaty„Nowoczesne
technologie w energetyce”

XXII Spotkanie techniczne
Przedstawicieli Transportu
OSD i OSP

} wrzesień 2021 r.
konferencja stacjonarna

} październik 2021 r.
WISŁA

} październik 2021 r.
konferencja stacjonarna

Konferencja„Wymagania
i obowiązki wynikające
z wdrożenia w elektroenergetyce
kodeksów sieciowych”

Konferencja
„Elektroenergetyczne linie
napowietrzne i kablowe
wysokich i najwyższych napięć”

IX Konferencja„Przyłączanie
i współpraca OZE z systemem
elektroenergetycznym”

} październik 2021 r.
seminarium stacjonarne

} listopad 2021 r.
konferencja stacjonarna

Seminarium techniczne
„BHP i Ochrona środowiska
w energetyce”

II Konferencja
„Elektroenergetyczna
automatyka zabezpieczeniowa”

} 16 listopada 2021 r.
LUBLIN (w trakcie
Targów ENERGETICS)

} 24-25 listopada 2021 r.
WISŁA

} grudzień 2021 r.
konferencja stacjonarna

XX Konferencja
„Systemy Informatyczne
w Energetyce SIwE’21”

Konferencja„Fundusze na rozwój
i modernizację infrastruktury
energetycznej w nowej
perspektywie finansowej UE
2021-27”

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

„Forum Dystrybutorów Energii”

} grudzień 2021 r.
konferencja stacjonarna
VII Konferencja
„Jakość energii elektrycznej”

Szczegółowe informacje o wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE publikowane są na stronie
o adresie: http://ptpiree.pl w zakładce „Wydarzenia”.
Dział Szkoleń: Sebastian Brzozowski, tel. 61 846-02-31, brzozowski@ptpiree.pl
Biuro PTPiREE, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. 61 846-02-00, fax 61 846-02-09
ptpiree@ptpiree.pl
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