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Na okładce: Artur Różycki,
Stanisław Filipiak, Andrzej Pazda
i Dariusz Lubera.
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słowo wstępne

Szanowni Państwo!
Czuję się źle. Przyczyną tego stanu jest fakt, że wygryzłem dyrektora 
Andrzeja Pazdę z roli osoby głoszącej tradycyjnie słowo wstępne 
naszego Biuletynu. Obiecuję, że jednorazowo. Kolejny problem to, 
jak stanąć na wysokości zadania i nie obniżyć poziomu naszych 
„wstępniaków”. Z duszą na ramieniu podejmuję tę próbę, prosząc 
Czytelników o wyrozumiałość. 
Towarzystwo ma 20 lat. Biorąc pod uwagę liczbę koncepcji 
funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, jakie – „jedynie 
słusznie” – dominowały przez czas najczęściej krótszy niż kadencja 
parlamentu, mieliśmy powody, żeby się zestarzeć. Jednak ciągła 
walka o szeroko pojęty sens zmian powoduje permanentne napięcie 
mięśni, co – zgodnie z teoriami chirurgii plastycznej – odmładza.
Kontynuując te paramedyczne rozważania, można rzec, że PTPiREE 
często pełni rolę akuszerki. Uczestniczyliśmy przy porodzie 33 spółek 
dystrybucyjnych. Asystowaliśmy przy narodzinach PSE – operatora 
systemu przesyłowego. Jako jedni z pierwszych doświadczyliśmy 

Artur Różycki
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także doniosłego głosu innego noworodka. Domyślacie się Państwo 
zapewne, że mam na myśli Urząd Regulacji Energetyki. Jednak 
najbardziej skomplikowaną operacją, jaką obserwowaliśmy było 
rozdzielenie syjamskich bliźniąt  – obrotu i dystrybucji. Zabieg 
niezwykle kosztowny i – co nietypowe w medycynie – bezustanny. 
Kilkadziesiąt tysięcy energetyków chce wierzyć, że zmieniające się 
zespoły operacyjne wiedzą, co robią.    
Jako Towarzystwo jesteśmy wszędzie, gdzie decydują się rzeczy 
ważne dla branży energetycznej. Naszą misją jest wspieranie rozwoju 
polskiej elektroenergetyki. Zwłaszcza w obszarze działalności 
sieciowej. Dbamy, żeby rozwój ten był zrównoważony, zapewniając 
nie tylko realizację okresowych trendów, ale także długoterminowe 
bezpieczeństwo energetyczne kraju.  
Wysoko cenimy sobie współpracę z innymi Stowarzyszeniami 
funkcjonującymi w branży energetycznej (zarówno elektroenergetyce, 
jak i gazownictwie). Rezultaty wspólnych działań udowodniają,  
że nawet poprzez „chiński mur” wybudowany przez prawo można się 
dostrzegać i dyskutować, wypracowując w wielu kwestiach wspólne 
stanowiska.
Mimo że z czasem ewoluowaliśmy w kierunku działalności sieciowej, 
w naszych zespołach roboczych pracujemy nie tylko nad kwestiami 
technicznymi. Zajmujemy się także propagowaniem wiedzy  
w obszarze informatyki, rynku i regulacji oraz public realtions. Duże 
zainteresowanie poświęcamy bezpieczeństwu i higienie pracy. 
Jesteśmy ważnym partnerem dla administracji państwowej. Zdanie 
Towarzystwa, wypracowane przez spółki dystrybucyjne, stanowi 
istotny element tworzonego prawa w kolejnych (sięgających już 
pozycji jubileuszowych) jego nowelizacjach. To właśnie kształt prawa, 
jego zmienność i – od czasu do czasu – syndrom „i czasopisma” 
stanowi dla branży spory problem. 
Na 20-lecie PTPiREE chciałbym w imieniu Zarządu podziękować 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy 
pozycji Towarzystwa. Umiejętność współpracy decyduje o sile 
naszego głosu oraz możliwościach działania we wspólnym interesie 
przedsiębiorstw sieciowych i naszych klientów. 

Artur Różycki

prezes PTPiREE
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20 lat PTPiREE w procesie reformowania energetyki

Kapitał  
na kolejne lata
W toku prac nad przygotowaniem jubileuszowego wydania „Energii Elektrycznej’’,
odbyło się spotkanie dotychczasowych prezesów Polskiego Towarzystwa Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej: Stanisława Filipiaka, Dariusza Lubery  
i Artura Różyckiego oraz dyrektora Biura Towarzystwa Andrzeja Pazdy.  
Oto zapis rozmowy, którą wówczas odbyli.
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Jubileusz,	 który	 właśnie	 obcho-
dzimy	skłania	do	spojrzenia	wstecz.	
obok	naturalnego	sentymentu,	jaki	
towarzyszy	przeszłości,	lata	minio-
ne	postrzegamy	przez	pryzmat	do-
konań.	które	z		działań	PtPiree	za	
czasów	 Panów	 kadencji	 było	 naj-
większym	sukcesem,	sprawiło	naj-
więcej	 problemów,	 które	 działanie	
miało	najwięcej	przeciwników,	a	co	
–	z	perspektywy	lat	–	dziś	zrobiliby	
Panowie	inaczej?
stanisław	 Filipiak	 (s.F.): Suk-

cesem największym było samo za-
wiązanie Towarzystwa w bardzo 
specyficznym i trudnym dla branży 
momencie. Po likwidacji okręgów, 
pozostały 33 zakłady energetyczne, 
nie bardzo wiedzące, jak funkcjono-
wać w nowych warunkach. Odbyło 
się wiele spotkań, wymian korespon-
dencji i konsultacji, z których wyłonił 
się zarys idei Towarzystwa. Później 
była rejestracja. Pamiętam jak dziś, 
gdy pojawiliśmy się w sądzie we trój-
kę wraz z Darkiem Poppe i Jurkiem 
Skwarą, sędzia przyjął nas w małym 

pokoiku na stojąco, zrobił groźną 
minę i zapytał, czy w wyniku dzia-
łalności Towarzystwa spadną ceny 
energii. Było to dość znamienne, 
bo osoby z zewnątrz w ten właśnie 
sposób postrzegały rolę PTPiREE. 
Towarzystwo zostało zarejestrowane. 
Później przyszedł 3-letni okres walki 
o przetrwanie. Powstało PSE, elek-
trownie także założyły swoje stowa-
rzyszenie, zaczęła się rywalizacja w 
branży o to, kto przejmie główną rolę. 
Nam się udało zachować proporcje, 

w których równoważyły się interesy 
PSE, elektrowni i zakładów energe-
tycznych. Warto pamiętać, że był to 
okres, kiedy zlikwidowano wszystkie 
przepisy po zjednoczeniach, a towa-
rzystwa były niezbyt przyjaźnie trakto-
wane przez władze. Panowała swego 
rodzaju euforia podziału, dążenia do 
samodzielności. To z kolei powodo-
wało, że nie wszyscy przystąpili do 
Towarzystwa od razu. Dało się wy-
czuć pewnego rodzaju strach, obawę 
przed jakimkolwiek łączeniem się, w 
której postrzegano zawoalowaną pró-
bę powrotu do zjednoczeń. Wydaje 
mi się, że ten okres walki o przetrwa-
nie bardzo dobrze przeszliśmy. I to 
niewątpliwie był sukces pierwszych, 
pionierskich lat. 

Później nastąpił okres umacniania 
pozycji, tworzenia trwałych relacji po-
między wytwarzaniem, dystrybucją i 
PSE.  Moment, w którym najbardziej 
doceniano naszą aktywność to był 
czas, kiedy ministrem przemysłu i han-
dlu został Klemens Ścierski. Dowodem 
uznania dla Towarzystwa było powoła-
nie mnie na pełnomocnika minister-
stwa. Oczywiście, przygoda ta trwała 
bardzo krótko, bo prawnicy dość szyb-
ko wybili z głowy ministrowi ten pomysł, 
ale w mojej ocenie była znacząca. 

Oczywiście wspomnieć trzeba na-
szą batalię o ceny. Wszyscy pamięta-
my słynną radę cen transferowych z 
czterema modelami cen.

Generalnie, warto podkreślić dwie 
ważne rzeczy w tym okresie: po 
pierwsze – dbałość o dobry lobbing 
i usytuowanie dystrybucji w modelu 
mechanizmów gospodarczych, po 
drugie – działania na rzecz imple-
mentowania rozwiązań światowych. 
Organizowaliśmy sporo wyjazdów 
szkoleniowych. Andrzej Pazda bardzo  

Stanisław Filipiak.

Sukcesem największym było 
samo zawiązanie Towarzystwa 
w bardzo specyficznym  
i trudnym dla branży momencie. 
Po likwidacji okręgów, pozostały 
33 zakłady energetyczne,  
nie bardzo wiedzące, 
jak funkcjonować  
w nowych warunkach.   n

Stanisław Filipiak
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dbał o zagadnienia techniczne. Spo-
ro nowych rozwiązań przenoszonych 
było na rynek polski. Odbywaliśmy 
studia w USA. Warto też podkreślić, 
że ukształtowała się pewna filozofia 
finansowania Towarzystwa. Zakła-
daliśmy, że nie możemy żyć tylko ze 
składek, ale musimy również wypra-
cowywać fundusze z działalności go-
spodarczej. Ta konsekwentnie realizo-
wana przez Andrzeja Pazdę strategia 
sprawdziła się i procentuje do dziś.

Można więc powiedzieć, że w cza-
sie mojej prezesury rola Towarzystwa 
ewoluowała. Nie była już tylko walką 
o miejsce dystrybucji, ale w znacznej 
mierze skupiała się na działaniach 
wewnętrznych. 
innymi	słowy,	był	to	okres	w	któ-

rym	kształtowało	się	oblicze	towa-
rzystwa,	 które	 z	 jednej	 strony	 jest	
spoiwem	 integrującym	 różne,	 czę-
sto	 odmienne	 interesy	 branży,	 ale	
jednocześnie	z	drugiej	–	potrafi	sta-
nowczym,	zgodnym	głosem	repre-
zentować	 tę	 branżę	 na	 zewnątrz.	
Panie	 prezesie,	 jak	 Pan	 odnalazł	
się	w	towarzystwie,	 jako	 jego	pre-
zes,	a	wcześniej	wiceprezes?
Dariusz	Lubera	(D.L.): Bardzo do-

brze pamiętam swój pierwszy kontakt 
z Towarzystwem. Byłem świeżo upie-
czonym dyrektorem Zakładu Energe-
tycznego Tarnów. 19 grudnia 1991 r., 
w dzień swoich imienin, pojawiłem się 
w Baranowie. W drzwiach przywitał 
mnie Andrzej Pazda, mówiąc: „Kie-
rowcy spotykają się w tamtym po-
mieszczeniu”. Na co ja odparłem, że 
kierowcę już tam posłałem (śmiech).  
Tak wspominam swoje pojawienie się 
w tym zacnym gronie.
a	później	został	Pan	prezesem...
D.L.: Nie. Najpierw, w 1992 r. zosta-

łem wiceprezesem, wraz z Romanem  

Kuczkowskim. Istotne w tamtym cza-
sie było wspieranie przedsiębiorstw 
w przekształceniu się w jednooso-
bowe spółki Skarbu Państwa. W tym 
obszarze wszystko rozegrało się w 
Gliwicach, gdzie pisaliśmy statuty 
wszystkich 33 spółek. To było cieka-
we doświadczenie. Pamiętam również 
słynne spotkanie dyrektorów przed-
siębiorstw państwowych w Kiekrzu. 
Każdy dyrektor miał przyjechać ze 
swoim przewodniczącym zakładowej 
Solidarności. Umowa była taka, że jeśli  

dostanie jego pozytywną opinię, to zo-
staje prezesem w nowej formule orga-
nizacyjnej. Ja przyjechałem z szefem 
Solidarności, z którym od pierwszego 
dnia w firmie toczyliśmy zacięte boje. A 
tymczasem on wygłosił taki panegiryk 
na mój temat, że omal nie wpadłem 
pod stół. Koledzy z Krakowa, którzy 
pozytywnej opinii nie mieli, przekształ-
cili się później. Akceptacja Solidarności 
miała wówczas ogromne znaczenie.
s.F.: Tu przypomina mi się pew-

na ciekawostka związana z Energe-
tyką Poznańską. Wszystkie nasze 
jednostki nosiły nazwę „zakład ener-
getyczny”. Tak to ujęto w projektach 
statutów, które – jak wspomniałeś 
–  przygotowane były w Gliwicach, ale 
rejestrowane w Warszawie. Pamiętam,  
że z przygotowanym statutem poje-
chałem do notariusza i poprosiłem o 
zmianę nazwy na Energetyka Poznań-
ska SA. Pani notariusz pomyślała chwi-
lę i nie protestowała. Później w branży 
zrobił się szum, jak on zmienił tę na-
zwę? Wszędzie mamy zakłady energe-
tyczne, a w Poznaniu jest inaczej?

Dariusz Lubera.

ROZMOWA MIESIĄCA

To w PTPiREE  
zrodził się pomysł  
modelu rynku energii w Polsce,  
w układzie: wytwarzanie, 
dystrybucja, przesył.
 n

Dariusz Lubera
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andrzej	Pazda	(a.P.): Przyznaj, że 
do końca nie byłeś przekonany do tej 
decyzji, bo pamiętam, że zastanawia-
łeś nad tym dość długo.  
s.F.: Tak, ale to pokazuje, że pewne 

decyzje podejmowane były inaczej 
niż dziś, bez skomplikowanych pro-
cedur, bardziej spontanicznie.
D.L.: Tu warto wspomnieć o jednym 

z zasadniczych, można by rzec – histo-
rycznym wydarzeniu w tamtym czasie. 
Chodzi o sławetne działania rządu pre-
miera Jana Olszewskiego w kierunku 
zmniejszenia liczby zakładów energe-
tycznych do 14. W Policach odbywa-
liśmy szkolenie dyrektorów zakładów 
energetycznych, gdzie postanowiliśmy 
działać, przygotowując kontrargu-
menty dla propozycji rządowych. Wy-
braliśmy niemieckiego doradcę, firmę 
konsaltingową Decon. Przygotowali-
śmy materiał, z którego wynikało jed-
noznacznie, że istnienie 33 zakładów 
jest lepszą propozycją. Odbyło się 
spotkanie w Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu. Podczas niego nasz repre-
zentant przedstawił kontropracowanie 

wobec propozycji prof. Jana Popczy-
ka, będącego zwolennikiem 14 zakła-
dów i twierdzącego, że małe jednostki 
skarłowacieją. W środowisku zawrzało. 
Postanowiliśmy zorganizować kolejne 
spotkanie w Ząbkach. Pamiętam, jak 
podczas przerwy w obradach przy-
gotowaliśmy porozumienie, w myśl 
którego majątek przesyłowy został 
przekazany do PSE, a w zamian za to 
pozostawiono 33 zakłady energetycz-
ne. Porozumienie szybko wydruko-
waliśmy. To był moment przełomowy.  

Zażegnano wówczas niebezpieczeń-
stwo likwidacji zakładów.
s.F.: Trzeba dodać, że był to rów-

nież moment przełomowy w historii 
Towarzystwa, bo nie wszyscy byli 
jednomyślni. W kuluarach odbywały 
bardzo burzliwe dyskusje. PTPiREE 
mogło się rozpaść. Pojawiło się sporo 
sprzecznych opinii i ryzyko rozłamu. 
D.L.: Bo wszyscy byli przekonani, 

że dojdzie do łączenia zakładów i li-
kwidacji. Pamiętam, że nasłuchiwali-
śmy w radiu, czy premier ogłosi tę de-
cyzję, czy nie. Dopiero, gdy byliśmy 
przekonani, że ostatecznej decyzji 
nie ma, podjęliśmy działania, wzięli-
śmy sprawy w swoje ręce. Trzeba po-
wiedzieć jasno, że gdyby nie istnienie 
Towarzystwa, nigdy nie potrafilibyśmy 
się tak skonsolidować, wynająć firmę 
konsaltingową i stworzyć raport, któ-
rego nikt nie był w stanie podważyć. 
a.P.: Wówczas to w energetyce za-

istniał pracownik Politechniki Poznań-
skiej – Paweł Kuraszkiewicz, który po 
różnych etapach pracy w energetyce 
(Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 
Polenergia) pozostał w jej otoczeniu 
do dziś.
artur	 różycki	 (a.r.): Wtedy też  

przy Deconie kręcił się bardzo mło-
dy człowiek, dopiero co przyjęty do 
energetyki przez Staszka Filipiaka. 
Poznawał branżę, zaczynał rozróżniać 
wytwarzanie od dystrybucji, zaczynał 
rozumieć, czym jest taryfa i urodził się 
29 sierpnia, czyli w dzień, w którym 
zostało powołane Towarzystwo. Był 
nim Artur Różycki (śmiech).
D.L.: Porozumienie, o którym mó-

wimy, miało rzeczywiście charakter 
dokumentu historycznego, choć nie-
formalnego. Ale warto wspomnieć 
również o pierwszym projekcie pra-
wa energetycznego. Wówczas  nikt 

Artur Różycki.

Dzisiaj rola Towarzystwa  
jest o tyle łatwiejsza,  
że nie burzymy murów,  
nie walczymy z wiatrakami. 
Dzisiaj jest miejsce  
na pracę u podstaw.
 n

Artur Różycki
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nie wiedział, kto jest jego autorem. 
Towarzystwo poleciło mi, żebym włą-
czył się w prace nad nim. Powołano 
zespół w składzie: Tadeusz Wanicki  
i Janusz Lach, obaj niestety już nie-
żyjący. Napisaliśmy pierwsze opinie, 
ale szybko stwierdziliśmy, że jest to 
syzyfowa praca. Dlatego opracowa-
liśmy autorskie Prawo energetyczne  
PTPiREE. I przyznać trzeba, że wyjąt-
kowo dużo z zawartych tam propozy-
cji trafiło do przyjętego w 1997 r. Pra-
wa energetycznego, choć oczywiście 
za ojca Prawa energetycznego w 
Polsce uznaje się Herberta Leopolda 
Gabrysia. 
zróbmy	 krótką	 przerwę	 w	 chro-

nologii.	 Panie	 prezesie,	 jak	 Pan	
–	pomijając	moment	swego	pierw-
szego	 zetknięcia	 z	 towarzystwem	
–	wspomina	pojawienie	się	w	nim	w	
roli	prezesa?
a.r.: Moja sytuacja była o tyle 

łatwiejsza, że zarówno podstawy 
tworzenia samego Towarzystwa, jak 
i najważniejsze kwestie związane  
z branżą były już za nami. Wal-
ka przeniosła się z pola podstaw 
na pole szczegółów. I dzisiaj rola  
Towarzystwa jest o tyle łatwiejsza,  
że nie burzymy murów, nie walczymy 
z wiatrakami. Dzisiaj jest miejsce na 
pracę u podstaw. Waga problemów 
przeniosła się bardziej ze spraw 
strukturalnych na problemy finan-
sowe. Dzisiaj najważniejszym zada-
niem jest zapewnienie długotermino-
wego rozwoju operatorów, ponieważ 

– co warto wspomnieć – Towarzystwo  
zaczyna się specjalizować. Prze-
kształcenie PTPiREE w stowarzy-
szenie typowo operatorskie było 
bardzo dobrym pomysłem mojego 
poprzednika – Darka Lubery. Dzi-
siaj walczymy naprawdę o to, żeby 
rozwój naszego sektora miał prawi-
dłowe podstawy finansowe. Ozna-
cza to m.in. prowadzenie rozmów  
z Urzędem Regulacji Energetyki.  
I wydaje mi się ten rezultat osiągamy. 

URE zaczyna nas postrzegać jako 
reprezentanta operatorów w dys-
kusjach na różne tematy. Tak więc 
zmieniły się zadania. Jest nam dziś 
o wiele łatwiej. Ale to zasługa pracy 
poprzedników. 
która	 z	 podejmowanych	 inicja-

tyw	w	sposób	najbardziej	znaczący	
wpłynęła	na	kształt	obecnego	ryn-
ku	energii?
D.L.: Pamiętam, że to właśnie w To-

warzystwie zrodził się pomysł modelu 
rynku energii w Polsce. Nigdy nie zapo-
mnę, jak 33 mężczyzn, prezesów spół-
ek usiadło grzecznie podczas warsz-
tatów, a przed nami była firma DGA. 
Prawdę mówiąc, to myśmy ich nauczyli 
energetyki, ale – nie wchodząc w szcze-
góły – wynikiem tego współdziałania 
było stworzenie w latach 1996-1997 
pierwszej w Polsce propozycji modelu 
rynku energii elektrycznej, w układzie: 
wytwarzanie, dystrybucja, przesył. 

Warto też odnotować znaczący 
udział Towarzystwa w tworzeniu mo-
delu ekonomicznego polskiej ener-
getyki. Nie można powiedzieć jed-
nak, że wyłączną zasługą PTPiREE 
było to, czy tamto. To była codzien-
na, mrówcza praca. A najważniejsze, 
że Towarzystwo było wszędzie tam, 
gdzie trwał proces reformowania 
energetyki.

Andrzej Pazda.

ROZMOWA MIESIĄCA

Podczas 20-letniego okresu 
naszej działalności  
zawsze trafialiśmy  
w oczekiwania spółek.
Sukcesem jest także 
stworzenie kadry  
w Towarzystwie,  
a raczej jego Biurze,  
która już funkcjonuje  
w obszarze energetyki.

n

Andrzej Pazda
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a.P.: Mówiąc krótko, nie jesteśmy 
królową jednej nocy, lecz codzienną 
pracą współtworzyliśmy zmiany.
a.r.: Istotną rolą Towarzystwa - 

zarówno w tych czasach wielkich 
decyzji, jak i dziś, kiedy pracujemy 
nad wieloma drobniejszymi sprawa-
mi - było to, że potrafiliśmy przeła-
mywać monopol na wiedzę. Prezen-
towaliśmy swoje stanowisko, często 
odmienne od stanowiska tych, którzy 
o pewnych sprawach decydowali ex 
cathedra. Wywoływało to procesy 
myślowe, prowokowało wątpliwości i 
często powodowało, że pewne decy-
zje były jednak zmieniane w sposób 
korzystny dla branży, a pośrednio 
również dla naszych klientów.
D.L.: Niewiele mówiliśmy dotych-

czas o technologii, a w tym obszarze 
mamy znaczące sukcesy. Za mojej 
kadencji Towarzystwo było przez dwa 
lata głównym organizatorem Konfe-
rencji Prac pod Napięciem, świato-
wego zjazdu ICOLIM 2008. 

a.P.: Było to wejście na ściśle tech-
niczny rynek międzynarodowy. Bo o 
ile zagadnienia struktury energetyki 
są w większości domeną krajową, o 
tyle technika i technologie to dziedzi-
na zdecydowanie międzynarodowa.
spróbujmy	 spojrzeć	 na	 jeszcze	

jedno	 zagadnienie.	 Lata	 działal-
ności	 PtPiree	 to	 czas,	 w	 którym	
znacząco	 ewoluowało	 podejście	
spółek	do	klienta.	czy	dostrzegają	
Panowie	zmianę	tych	relacji?
D.L.: Gdy Towarzystwo powstawa-

ło, w ogóle nie istniało takie pojęcie 
jak „klient”. Nikt tak nie mówił. Wów-
czas był „odbiorca energii elektrycz-
nej”. Musieliśmy rozpoczynać pracę 
nad mentalnością praktycznie od 
zera. Zaczęliśmy budowanie świado-
mości wśród pracowników, że osoba, 
która przychodzi się przyłączyć nie 
jest intruzem, ale klientem, który przy-
nosi nam pieniądze. 
a.r.: Towarzystwo powołało w tam-

tych czasach komisję marketingową, 

której jednym z podstawowych zadań 
była zmiana filozofii obsługi klienta. 
Zmiana przejawiająca się w samej 
semantyce (odbiorca-klient), ale tak-
że we wszystkich innych obszarach. 
Był to proces trudny, bo wymagają-
cy zmiany mentalności pracowników 
wszystkich szczebli. Unbunding przy-
niósł dziś zupełnie nową sytuację w 
obsłudze klientów. Natomiast propa-
gowanie przez Towarzystwo nowo-
czesnego podejścia do klienta dziś 
procentuje. 
Jednym	 z	 nieodłącznych	 tema-

tów	dyskusji	ostatnich	lat	była	pry-
watyzacja.	Jak	zmieniło	się	podej-
ście	 decydentów	 i	 samych	 spółek	
do	tego	zagadnienia?
D.L.: Podejście było skrajne: od cał-

kowitej negacji, po absolutne popar-
cie. A w środku – jak zawsze – trochę 
zazdrości. Trzeba jednak wiedzieć,  
że poza przypadkiem Elektrociepłow-
ni Kraków, który był pierwszą prywa-
tyzacją pod rządami Ministerstwa  

Artur Różycki, Stanisław Filipiak i Dariusz Lubera.
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Przekształceń Własnościowych,  spek-
takularne przekształcenia własnościo-
we odbywały się w zakładach ener-
getycznych. Mówię o największym 
zakładzie energetycznym w Polsce 
– Gliwice, przejętym przez inwestora 
branżowego oraz drugim – Stoen. To 
były spółki w pełni sprywatyzowane. A 
potem długo, długo nic.

Z punktu widzenia Towarzystwa 
była jednak obawa, że gdy pojawi 
się inwestor, to nie zachce być człon-
kiem Towarzystwa. Tak się jednak  
nie stało.
s.F.: Generalnie jednak Towarzy-

stwo było zwolennikiem prywatyzacji.
a.P.: Przede wszystkim byliśmy za 

postępem w strukturze, w technice  
i w innych obszarach. To warunkowa-
ło wszystkie nasze działania. Głos To-
warzystwa był za prywatyzacją, choć 
niejednokrotnie reperkusje – także 
kadrowe - bywały różne.
s.F.: Pamiętam, kiedy następowała 

konsolidacja i pracowałem już wtedy 
jako firma doradcza w zakładzie łódz-
kim, pokazywaliśmy różne warianty. 
Trwa dyskusja na temat różnych mo-
deli organizacyjnych. Na co wstała 
szefowa związków i mówi: „Bardzo 
ładnie pan opowiada, ale niech mi 
pan powie krótko, czy jest pan za pry-
watyzacją, czy przeciw”. Gdy odpo-
wiedziałem, że jestem za, dowiedzia-
łem się, że nie jestem ani Polakiem, 
ani patriotą. Takie emocje wówczas 
panowały.
czy	z	perspektywy	czasu	można	

dostrzec	 jakieś	 grzechy	 zaniecha-
nia	w	tym	obszarze?
s.F.: Kiedyś przed prywatyzacją 

stawialiśmy trochę inne cele. Myśle-
liśmy o tym, że zapewni ona transfer 
technologii, usprawni zarządzanie. 
Zakładaliśmy, że prywatyzacja dużo 

wniesie do energetyki. Teraz zmieniło 
się tak wiele, że właściwie szuka się 
wyłącznie kapitału. Można dyskuto-
wać na temat, czy lepszy jest inwestor 
branżowy, krajowy, czy zagraniczny, 
ale tak naprawdę kluczową sprawą 
jest tutaj kapitał.  
a.r.: I nie ma uniwersalnej recep-

ty. Ważne jest, żeby prywatyzacja 
oznaczała możliwości rozwoju dla 
przedsiębiorstwa, inwestowania, po-
zyskania kapitału, z którego wypłaca 
się właścicielowi rentę. Oznacza to 
uzdrowienie relacji gospodarczych 
w przedsiębiorstwie. Prywatyzacja 
niesie też ze sobą zazwyczaj pod-
wyższenie kultury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa, poprzez uspraw-
nienie procesów, poprzez spojrzenie 
na koszty. Podstawowym celem jest 
pozyskanie pieniędzy, a w przedsię-
biorstwie prywatnym wydaje się je 
bardziej efektywnie, czego dowodzą 
liczne porównania.
s.F.: Na całym świecie modele 

rynkowe nie stworzyły takich mecha-
nizmów, żeby powstawały prywatne 
autostrady, linie kolejowe etc. Można 
powiedzieć przewrotnie, że demo-
kracja jest złym ustrojem dla przed-
sięwzięć infrastrukturalnych. Naj-
poważniejsze inwestycje tego typu 
powstawały wówczas, gdy władza 
była silna i zdeterminowana do re-
alizacji tych przedsięwzięć. Tak więc 
model rynkowy nie załatwi tego typu 
inwestycji. Mówiąc o energetyce i mo-
delu rynkowym, należy o tym pamię-
tać. Będzie on funkcjonował właści-
wie, jeśli zaistnieje sytuacja pewnego 
nadmiaru: sieci, urządzeń etc. Jeśli 
natomiast mamy do czynienia z nie-
dostatkiem i koniecznością odbudo-
wy, to nie znam takich mechanizmów 
rynkowych, które wygenerowałyby 

możliwości do odbudowy np. elek-
trowni, bez specjalnych warunków, 
typu kontrakty długoterminowe itp.

Musimy pamiętać, że to jest branża 
infrastrukturalna, w której wszystko 
może funkcjonować bardzo dobrze, 
ale potrzebny jest moment ilościowe-
go skoku do przodu. Dziś jest właśnie 
taka chwila w polskiej energetyce. 
a.r.: Realizacja wszystkich postu-

latów, związanych z rozwojem sieci, 
z wprowadzeniem jej na wyższy po-
ziom – myślę tutaj o sieciach inteli-
gentnych, o inteligentnym opomia-
rowaniu oraz o innych obciążeniach, 
jakie energetyka sieciowa będzie 
musiała ponosić (opłaty za korzysta-
nie z gruntów) – może spowodować, 
że sama opłata dystrybucyjna zwięk-
szy się o kilkadziesiąt procent w cią-
gu najbliższych kilku lat. Jeśli chodzi 
o wytwarzanie, to – w świetle eksper-
tyz – pakiet klimatyczny spowoduje 
wzrost ceny megawatogodziny do 
500-600 zł. Dziś trzeba przygotować 
społeczeństwo do takiej sytuacji lub 
przeciwdziałać nadmiernemu wzro-
stowi kosztów energii elektrycznej, 
nie powodowanych tylko przez ener-
getykę, bo to obniży konkurencyj-
ność gospodarki. Nowe rozwiązanie, 
jak choćby OZE, należy rozważać 
pod kątem społecznej akceptowal-
ności ceny energii  i stałej usługi dys-
trybucyjnej.
D.L.: Aż tak pesymistycznie bym 

tego nie widział. Na pewno już doszło, 
z powodu kryzysu, do konkurencji ce-
nowej. Polska nie może być wyspą 
niskich cen. Przy okazji wszystkich 
rozmów z inwestorami obserwujemy, 
że przy analizowaniu ekonomicznych 
podstaw swoich decyzji biorą oni 
pod uwagę ceny niemieckie, które są 
znacznie wyższe niż polskie.  
Jak	widzicie	Panowie	 rolę	towa-

rzystwa	w	najbliższych	latach?	
a.r.: Jedną z podstawowych misji 

Towarzystwa jest edukacja społecz-
na, tłumacząca klientom, skąd bie-
rze się cena. W naszych spółkach 
dostrzegamy coraz większą świado-
mość tego, co nazywamy „społecz-
ną odpowiedzialnością biznesu”. 
Bo odpowiedzialność za dostawy, 
parametry to jedno, a ochrona dzie-
dzictwa narodowego, edukacja ludzi 
młodych to jest drugie, bardzo waż-
ne zagadnienie.

To była codzienna,  
mrówcza praca.  
A najważniejsze,  
że Towarzystwo  
było wszędzie tam,  
gdzie trwał proces  
reformowania energetyki.

n

Dariusz Lubera

ROZMOWA MIESIĄCA



12  elektryczna  sierpień 2010

Myślę także, że Towarzystwo staje 
się partnerem dla wszystkich, którzy 
interesują się energetyką. Postrze-
gam tę rolę w ten sposób, żeby – 
działając dla branży, dla stabilnego i 
zrównoważonego rozwoju przedsię-
biorstw – oddziaływać jednocześnie 
pozytywnie na rynek, czyli na naszych 
klientów. Ważne jest, żeby tworzyć 
podstawy do rozwoju rynku energii, 
wspierać rozwiązania rynkowe, a jed-
nocześnie umacniać unbundig, czyli 
stopniowo coraz bardziej rozdzielać 
funkcje handlowe od funkcji typowo 
operatorskich. W konsekwencji sku-
pić się tylko i wyłącznie na tym, żeby 
energia była dostarczana pewnie i w 
sposób najbardziej efektywny ekono-
micznie. Ponadto powinniśmy – tak 
jak dotąd – brać udział w pracach 
nad Prawem energetycznym.
D.L.: Życie Towarzystwa widzę w 

dwóch aspektach: osobowym – to 
znaczy, chciałbym, żeby PTPiREE nie 
poszło na emeryturę razem z Andrze-
jem Pazdą.
a.P.: A ktoś mówił, że się wybiera? 

(śmiech).

D.L.: W aspekcie merytorycznym 
zaś Towarzystwo ma olbrzymią rolę 
do odegrania. Wszyscy zdajemy so-
bie sprawę z faktu, że może dojść 
do wydzielenia działalności operator-
skiej ze struktur pionowych, a inwe-
storzy pozytywnie postrzegają biznes 
dystrybucyjny. W tym kontekście To-
warzystwo może być autentycznym 
reprezentantem obszaru, jakim jest 
dystrybucja. 

W obszarze technologicznym 
chciałbym, żeby Towarzystwu udało 
się zamienić „religię smart meterin-
gu” w rzeczywistość. Być może trze-
ba stworzyć wizję nowej sieci i po-
wiedzieć sobie: Dotychczas było tak, 
teraz robimy po nowemu. 
Przed	 towarzystwem	 wiele	 za-

dań.	 Panie	 dyrektorze,	 o	 czym	
zapomnieliśmy	 wspomnieć,	 a	 co	
należałoby	 powiedzieć	 na	 zakoń-
czenie?
a.P.: W krótkiej rozmowie nie spo-

sób powiedzieć o całym 20-leciu. 
Mam nadzieję, że wiele spraw bę-
dziemy mogli poruszyć przy kolejnym  
jubileuszu i jeszcze następnych. 

Może niekoniecznie w tym samym 
gronie, ale wśród tych samych ludzi, 
którzy będą tworzyli energetykę. My-
ślę, że prezesi powinni mieć tę satys-
fakcję, że – za przyczyną ich działań 
– ci ludzie w energetyce się pojawia-
ją, są, a ci, którzy byli, nie odchodzą. 
To jest chyba najistotniejsze.

Mam również wrażenie, że pod-
czas 20-letniego okresu naszej 
działalności zawsze trafialiśmy w 
oczekiwania spółek. W ostatnich la-
tach jest z tym trochę trudniej, ale 
poszukiwania wspólnych celów też 
są inspirujące. Sukcesem jest także 
stworzenie kadry w Towarzystwie, a 
raczej jego Biurze, która już funkcjo-
nuje w obszarze energetyki. To są 
osoby, które – bez pomocy ludzi z 
zewnątrz – potrafią sobie poradzić z 
wieloma trudnymi zadaniami. Wiem, 
że jest dobry kapitał na kolejne lata 
naszej pracy.

Dziękuję	za	rozmowę.

Rozmawiał
Grzegorz Szymański

Artur Różycki, Stanisław Filipiak i Dariusz Lubera.
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Energetyka w całym powojennym okresie była zawsze zależna od polityki.  
Znajdowało to m.in. swój wyraz zarówno w rozwoju branży (nacisk na inwestycje  
wytwórcze, elektryfikacja wsi), jak i w kształtowaniu cen energii elektrycznej  
w oderwaniu od rachunku ekonomicznego. 

 
Roman Kuczkowski 

 
PTPiREE

rynek
i regulacje

Zmiany w polityce państwa w latach 1989-2010

Restrukturyzacja  
i kierunki działania 
dystrybucji  
w energetyce
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W latach 70. XX w. były nawet pomysły potrakto-
wania energii elektrycznej dla gospodarstw do-
mowych jako dobra dawanego przez państwo. 

Na szczęście nie uzyskały one aprobaty.
Rok 1989 zapoczątkował nowe spojrzenie na elektroener-

getykę. Było to oczywiście związane z przemianami politycz-
nymi i reformą gospodarczą. Dojście do władzy polityków 
wywodzących się z Solidarności i rozpoczęcie budowania 
gospodarki rynkowej miało istotny wpływ na organizację  
i dalsze funkcjonowanie branży energetycznej. Okres od 
1989 r. do 1997 r., charakteryzujący się częstymi zmianami 
rządów, nie sprzyjał konsekwentnej pracy nad wizją ener-
getyki. Na korzyść działało utrzymywanie w tych rządach 
od 1991 r. Ministerstwa Przemysłu i Handlu (MPiH), co – w 
miarę upływu czasu – zaczęło krystalizować ówczesne kie-
runki zmian w energetyce.

Omawiając przebieg zmian zachodzących w branży, 
koncentruję się przede wszystkim na transformacji w ob-
szarach przesyłu i dystrybucji. 

Jeszcze 31 grudnia 1988 r. rząd premiera Mieczysława 
Rakowskiego zlikwidował Wspólnotę Energetyki i Węgla 
Brunatnego, w wyniku czego zakłady będące częścią tego 
przedsiębiorstwa stały się samodzielnymi firmami, podle-
głymi bezpośrednio resortowi przemysłu, jako organowi 
założycielskiemu. Taką organizację energetyki przejął w 
1989 r. rząd Tadeusza Mazowieckiego. 

Na samym początku nie było jasnej koncepcji, jak po-
winna być zorganizowana energetyka. A w tym 33 zakłady 
energetyczne, które zajmowały się utrzymaniem i rozwojem 
sieci od niskich do najwyższych napięć oraz prowadzeniem 
ruchu sieci, będącej w ich majątku. Z tym, że ruch sieci naj-
wyższych napięć był prowadzony przez Krajową Dyspozycję 
Mocy. Oprócz tego zakłady energetyczne prowadziły obrót 
i sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym oraz 
działalność nie zawsze związaną bezpośrednio z transpor-
tem i sprzedażą energii elektrycznej, np: ośrodki wczasowe, 
szkoły, mieszkania, kluby sportowe itp.

W rządzie, także w odniesieniu do energetyki, przewa-
żało przekonanie, że „niewidzialna ręka rynku” sama upo-
rządkuje gospodarkę, a co za tym idzie trzeba ograniczyć 
ingerencję do minimum. Na szczęście szybko zoriento-
wano się, że należy określić kierunki zmian systemowych  
w branży. W 1990 r. sejmowa Komisja Systemu Gospodar-
czego, Przemysłu i Budownictwa powołała zespół, mają-
cy opracować koncepcję zmian systemowych w polskiej 
elektroenergetyce. Był to czas, w którym w środowisku 
energetyków i ludzi z nim związanych zaczęły pojawiać 
się różne, często przeciwstawne koncepcje organizacji 
branży. Od – opracowanych pod kierownictwem dyrektora 
Stanisława Filipiaka – wstępnych założeń Spółki Akcyjnej 
„Energetyka Polska”, po koncepcję podziału strukturalne-
go sektora elektroenergetycznego, przygotowaną przez 
prof. Jana Popczyka. Ta druga koncepcja zostaje wdro-
żona, co powoduje podział sektora na trzy podsektory, tj.: 
wytwarzanie (elektrownie, elektrociepłownie, wydzielone 
elektrownie wodne), przesył (powołano we wrześniu 1990 r.  
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA ze 100-procentowym 
udziałem Skarbu Państwa), dystrybucja (33 zakłady ener-
getyczne).

Utworzenie ogólnokrajowego przedsiębiorstwa prze-
syłowego (PSE) miało stanowić gwarancję urynkowienia 
energii elektrycznej i prawidłowego funkcjonowania bran-
ży. Nadane spółce uprawnienia, jak i przejęcie przez nią w 
wielu przypadkach funkcji reprezentanta Ministra Przemy-
słu i Handlu budziło zastrzeżenia przedstawicieli wytwa-
rzania i dystrybucji. Obejmowanie swoją działalnością za-
równo problemów ruchu i rozwoju sieci przesyłowych, jak 
i kształtowaniem obrotu energią elektryczną oraz władcze 
wkraczanie w niektóre działania zakładów powodowały, że 
proponowane wówczas rozwiązania rynkowe odbiegały od 
dzisiejszego pojmowania funkcjonowania rynku energii. 

W tej organizacji powstała grupa fachowców, śledząca 
trendy rozwoju rynku na świecie i próbująca przenosić je 
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do naszej branży. Dzisiaj już wiemy, że urynkowienie wy-
maga m.in. rozdzielenia działalności przesyłowej i dystry-
bucyjnej od obrotu i handlu energią

W tym samym czasie dyrektorzy zakładów energetycz-
nych, zainspirowani przez grupę założycielską pod przewod-
nictwem dyrektora Stanisława Filipiaka, w sierpniu 1990 r.  
powołali, na wzór rozwiniętych krajów zachodnich, stowa-
rzyszenie – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Ener-
gii Elektrycznej z siedzibą w Poznaniu. 

Na początku istnienia PTPiREE było  źle postrzega-
na przez wiele osób, decydujących o kierunku rozwoju 
branży. Uważano, że tylnymi drzwiami próbuje się od-
tworzyć centralne zarządzanie branżą. Czas zweryfiko-
wał na szczęście te poglądy i dzięki konsekwentnemu 
rozwijaniu działalności na rzecz dystrybucji Towarzystwo 
znalazło silną pozycję w energetyce i uznanie ministerstw 
zarządzających zakładami.

Niemal od początku usamodzielnienia się zakładów ener-
getycznych w rządzie pojawiły się tendencje do zmniejsze-
nia ich liczby. Według raportu opracowanego na zlecenie 
resortu przemysłu przez ekspertów Banku Światowego re-
komendowano zmniejszenie ich liczby do 15. Materiał ten 
nie był konsultowany z dystrybucją. Dużo emocji wzbudził 
też pomysł przekazania majątku sieci najwyższych napięć 
z zakładów energetycznych do PSE SA.

Dla wypracowania konsensusu  MPiH powołał zespół  
roboczy z udziałem przedstawicieli PTPiREE. Zespół za-
proponował m.in. utworzenie spółki kapitałowej Polska 
Elektroenergetyka Węgla Brunatnego oraz rekomendował 
jako optymalne rozwiązanie przekazanie do PSE sieci naj-
wyższych napięć w formie aportu za akcje spółki PSE.

Koncepcja ta nie znalazła uznania i Sejm uchwalił pro-
jekt ustawy o przekazaniu sieci najwyższych napięć bez 
rekompensat. Projekt uchwalony przez Sejm nie został 
jednak przyjęty przez Senat i wrócił do Komisji Inicjatyw i 
Prac Ustawodawczych. 

PTPiREE przedstawiło tej komisji stanowisko wypracowane 
w 1991 r. w Ciechocinku, które m.in. zwracało uwagę, że: 
n  dotychczas wszystkie organizacje działały  

w ramach modelu centralistycznego zarządzania
n  należy spodziewać się, że w najbliższych latach  

wykształci się odmienna od obecnej mapa  
zapotrzebowania na energię elektryczną, a zatem 
przesądzanie dzisiaj o terytorialnym zakresie  
i finalnej strukturze organizacyjnej jest przedwczesne

n  rozpoczęte w 1989 r. i kontynuowane w 1990 r.  
pospieszne i nie przygotowane zmiany struktur 
organizacyjnych – jeśli chodzi o sieć energetyczną 
– powinny być  kontynuowane, ale w sposób  
uporządkowany

n  należy skomercjalizować przesył i rozdział  
energii elektrycznej oraz podporządkować całą  
gospodarkę energetyczną mechanizmom  
rynkowym

n  spółka PSE powinna być równorzędnym partnerem  
i powiązana kapitałowo z zakładami energetycznymi, 
niecelowe jest wyposażanie jej w uprawnienia  
przysługujące Ministrowi Przemysłu i Handlu

n  należy dążyć do możliwie szybkiego uwolnienia 
cen, a do tego czasu, zgodnie z sugestią ekspertów  
angielskich, utrzymać obecną liczbę zakładów  
energetycznych

Spotkanie założycieli Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w 1992 r.
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n  uprawnienia regulacyjne (rządowe) powinna przejąć 
stosowna agencja rządowa

Na realizację niektórych z tych – nowatorskich wtedy – 
tez trzeba było czekać długo, a pełne uwolnienie cen nie 
jest do dzisiaj zrealizowane. Nie było także wtedy świa-
domości, że działanie w obszarach „czystej” dystrybucji 
i przesyłu musi podlegać regulacji. Istotne jest to, że re-
zultatem przedstawienia tego stanowiska było odrzucenie 
przez Sejm ustawy o przekazaniu sieci najwyższych na-
pięć w całości.

W kwietniu 1992 r. zostaje podpisane porozumienie 
przedstawicieli PTPiREE oraz – powołanych w międzycza-
sie – Towarzystwa Gospodarczego „Polskie Elektrownie” 
oraz Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.  
Nieco później do porozumienia przystąpiło Towarzystwo 
Elektrowni Wodnych. Porozumienie dotyczyło opracowania 
własnego programu restrukturyzacji. Wynikiem opracowania, 
konsultowanego szeroko ze środowiskiem energetycznym, 
PIH, Urzędem Antymonopolowym i ośrodkami badawczo-
rozwojowymi, był raport zaprezentowany na szerokim forum 
środowiska energetycznego 7 grudnia 1992 r. w Warszawie.

W wyniku tego spotkania podpisano porozumienie  
z MPiH, w którym – dla przeprowadzenia gruntownej refor-
my branży – przyjęto m.in.:
n  potrzebę dochodzenia do założonej struktury  

cen energii elektrycznej
n  potrzebę uwolnienia cen dla odbiorców finalnych  

od 1 stycznia 1994 r.
n  pozostawienie 33 zakładów energetycznych
n  potrzebę uchwalenia Prawa energetycznego
n  potrzebę powołania agencji regulacyjnej
Określono też zasady i harmonogram przekazywania 

sieci najwyższych napięć. Ustalono także podjęcie prac 
przygotowawczych związanych z przekształceniem zakła-
dów w jednoosobowe spółki Skarby Państwa.

Ostatecznie przekształcenie to w zakładach energetycz-
nych nastąpiło 12 lipca 1993 r.

W myśl obowiązującej wówczas Ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w czasie  
2 lat od komercjalizacji powinna nastąpić ich prywatyzacja.  
W odniesieniu do branży ten termin nie został dotrzymany. 
Obecnie najdalej zawansowana jest prywatyzacja elektro-
ciepłowni, w niewielkiej części elektrowni i byłych zakładów 
energetycznych. Do tego zagadnienia jeszcze wrócimy. 

Po 4 latach prezentowania różnych poglądów i pomy-
słów na restrukturyzację branży zaczął wyłaniać się szkie-
let przyszłych rozwiązań. Natomiast szczegóły ich realiza-
cji podlegały różnym zmianom w zależności od aktualnie 
rządzących sił politycznych.

Przekształcenie zakładów energetycznych w jedno-
osobowe spółki Skarbu Państwa i działania kolejnych 
rządów w latach 1993-1997 zaczęły stwarzać klimat dla 
prywatyzacji zakładów. Przyjęto możliwość prywatyzacji 
poszczególnych przedsiębiorstw, w zasadzie czekając 
na ich inicjatywę. Największą aktywność w tym zakresie 
przejawiało kierownictwo Górnośląskiego Zakładu Ener-
getycznego, Zakładu Energetycznego Poznań, Zakładu 
Energetycznego Warszawa Miasto, Zakładu Energetycz-
nego Toruń i Zakładu  Energetycznego Kalisz, a później 
dołączył Zakład Energetyczny Płock. Przygotowane za 
aprobatą MPiH wnioski, które miały rozpocząć procesy 
prywatyzacyjne nie zostały jednak wykorzystane na skutek 
zmiany rządu w październiku 1997 r. Nowa Rada Ministrów 
zaczęła od początku analizować konieczność i sposób 
przeprowadzenia prywatyzacji, co zahamowało dalsze 
działania. Miało to swój związek z zupełnie nowym spoj-
rzeniem na zarządzanie branżą energetyczną, tj powoła-
niem Ministerstwa Gospodarki (MG) odpowiedzialnego  
za działalność branży i Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) 
będącego właścicielem wszystkich przedsiębiorstw. Ze stro-
ny MSP nie było negacji potrzeby prywatyzacji energetyki, ale 
brakowało jasnej wizji przyszłych działań. W wyniku czego 
formalnie zakłady, które przygotowały wcześniej wnioski nie 
dostały odmowy prawa do prowadzenia dalszych działań,  

Przekształcenie zakładów energetycznych  
w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa  
i działania kolejnych rządów w latach 1993-1997 
zaczęły stwarzać klimat dla prywatyzacji zakładów. 
Przyjęto możliwość prywatyzacji poszczególnych 
przedsiębiorstw, w zasadzie czekając  
na ich inicjatywę. Największą aktywność  
w tym zakresie przejawiało kierownictwo 
Górnośląskiego Zakładu Energetycznego,  
Zakładu Energetycznego Poznań,  
Zakładu Energetycznego Warszawa Miasto, 
Zakładu Energetycznego Toruń  
i Zakładu  Energetycznego Kalisz,  
a później dołączył Zakład Energetyczny Płock.  n
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wstępnych kontaktów z potencjalnymi inwestorami, ale 
sprawy nie nabierały znaczącego przyspieszenia. W 2001 r.  
nastąpiła ostatecznie sprzedaż Vattenfallowi Górnośląskie-
go Zakładu Energetycznego. Równocześnie ze strony MSP 
pojawił się sygnał o preferowaniu sprzedaży inwestorom 
branżowym nie pojedynczych zakładów energetycznych 
lecz ich grup. To zainspirowało prezesów zakładów ener-
getycznych: Koszalin, Olsztyn, Słupsk i Toruń do złożenia w 
ministerstwie  wspólnego wniosku o pozwolenie na prywa-
tyzację razem tych przedsiębiorstw. Decyzją MSP uzupeł-
niono tę grupę o zakłady: Gdańsk, Elbląg, Kalisz i Płock, 
tworząc tzw. grupę G-8, prekursora dzisiejszej Energi.  
Rozmowy, w kilku przypadkach bardzo zaawansowane,  
z inwestorami dla grupy były prowadzone, mimo zmiany  
rządu  (Jerzego Buzka zastąpił Leszek Miller), do wiosny 
2004 r., kiedy podjęto decyzję o przerwaniu działań prywaty-
zacyjnych grupy i przystąpieniu do powołania w jej miejsce  
1 stycznia 2005 r. Koncernu Energa SA.

W 2002 r. nastąpiła prywatyzacja Stoenu (dawnego Za-
kładu Warszawa Miasto) przez RWE. 

Powołany w 2001 r. rząd, poprzez MSP, zaczął pracować 
nad pogrupowaniem zakładów energetycznych na wzór  
grupy G-8, wychodząc z założenia, że korzystniej będzie 
sprzedawać energetykę sieciową w pakietach. Rozważa-
ne były różne konfiguracje poszczególnych grup, jak i ich 
powiązanie z elektrowniami. Ostatecznie utworzono grupy: 
zachodnią, dolnośląską i południową, co zaowocowało  
w 2003 r. powołaniem Enea SA z grupy zachodniej,  
w 2004 r. Enion SA z grupy południowej i Energii Pro z grupy 

dolnośląskiej. Natomiast status samodzielnych spółek utrzy-
mały zakłady: Białystok, Łódź Miasto, Łódź Teren, Warszawa 
Teren, Skarżysko Kamienna, Lublin, Zamość i Rzeszów. Ten 
stan rzeczy zmienił się pod koniec 2006 r., kiedy powołano 
– funkcjonującą do dzisiaj – grupę kapitałową Energa SA,  
a w 2007 r. – z Enion, Energii Pro i PKE – grupę Turon SA. 
W tym także czasie utworzono Polską Grupę Energetyczną 
SA, która  przejęła nadzór właścicielski od Skarbu Państwa 
nad wymienionymi wyżej spółkami tzw. ściany wschodniej 
i obecnie skonsolidowała dotychczas samodzielne  pod-
mioty, tworząc z nich oddziały terenowe, po uprzednim 
rozdzieleniu działalności dystrybucyjnej od pozostałych, 
wypełniając tym samym dyrektywy unijne. Rozdzielenie to 
nastąpiło także w pozostałych grupach. Równocześnie do 
grup kapitałowych przeniesiono także wytwarzanie.

Utworzenie PGE SA wiązało się także z wydzieleniem 
operatora sieci przesyłowej i powołanie spółki PSE Ope-
rator, mającej w swojej gestii sieć najwyższych napięć. 
Pozostała część działalności dawnego PSE SA została 
włączona do PGE SA.

Ten bardzo skrócony opis zmian zachodzących w ener-
getyce sieciowej jest niezbędny, aby zdać sobie sprawę, 
jak – w miarę zmian rządów – zmieniały się koncepcje za-
rządzania branżą i jak od początkowej wielości podmiotów 
doszliśmy w zasadzie do struktur podobnych do dawnych 
okręgów energetycznych.

Oczywiście jest to zupełnie inna jakość, bo inne są na-
rzędzia, inna wiedza o organizacji zarządzania i – co naj-
ważniejsze – inne wymagania klientów.

Spotkanie z okazji 15-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w 2005 r.
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Dla ukierunkowania działania branży istotne było 
uchwalenie 10 kwietnia 1997 r. przez Sejm Ustawy Pra-
wo energetyczne. Prace nad tym dokumentem były 
prowadzone przy włączeniu do nich szerokiej reprezen-
tacji branży, a uzgodnienie opinii i doprowadzenie do 
rozwiązań zgodnych z założeniami to wynik osobistego 
zaangażowania ówczesnego wiceministra przemysłu i 
handlu, Herberta Gabrysia. Niestety obecnie prawo to 
obrosło ponad trzydziestoma nowelizacjami. Na pewno 
niezbędnymi, chociażby dla doprowadzenia do zgodno-
ści z dyrektywami unijnymi i dostosowania do obecnej 
rzeczywistości gospodarczej. Stało się ono jednak do-
kumentem, w którym nieraz trudno poruszać się ludziom 
z branży, a co dopiero przeciętnym klientom. Nadzieję 
na zmianę tego stanu rzeczy dają rozpoczęte przez MG 
prace nad nową ustawą.

Prawo wprowadziło instytucję Urzędu Regulacji Energe-
tyki (URE). Pierwotnie podległą bezpośrednio premierowi. 
Później Ministrowi Gospodarki.

Od momentu powołania URE następowały sukcesyw-
nie zmiany w jego funkcjonowaniu. Wiązało się to przede 
wszystkim z niezakończonym do dziś procesem uwal-
niania cen oraz dostosowaniem działania do dyrektyw 
unijnych. Na początku ceny – zarówno w obrocie we-
wnętrznym energetyki, jak i dla odbiorców końcowych 
– podlegały zatwierdzeniu przez URE. Z upływem lat  
i uznaniem przez regulatora, że istnieje rynek energii na 
poziomie wytwarzania, a później także odbiorców końco-
wych – poza gospodarstwami domowymi – ceny energii 
elektrycznej w tych obszarach zostały wyłączone z pro-
cesu ich zatwierdzania. Uwolnienie cen nie dotyczy ob-
szaru  regulowanego, czyli cen w przesyle i dystrybucji, 
które ze względu na brak konkurencji muszą podlegać 
zatwierdzeniu URE.

Praktycznie od początku przemian mówiono dużo o 
konieczności utworzenia rynku energii, uwolnienia cen 
energii elektrycznej, określając często nierealne terminy, 
o czym pisałem poprzednio, pomijając fakt, że – jak po-
kazało życie – jest to proces. Zafascynowanie teorią „nie-
widzialnej ręki rynku” powodowało niecierpliwość i chęć 
szybkiego osiągnięcia tego celu. Z drugiej jednak strony 
zmieniającym się rządom nie zawsze przy werbalnym po-
parciu tej idei towarzyszyło przekonanie o jej celowości. 
Pełne uwolnienie cen zabierałoby niektórym podmiotom 
możliwość władczego wkraczania w ekonomię przedsię-
biorstw, a sprzedawcom energii zabierałoby wygodne ali-
bi, że nie oni są kreatorami tych cen. Oprócz ścierania się 
tych różnych interesów, istotny jest także problem wpływu 
uwolnienia cen na sytuację najbiedniejszych klientów. Brak 
rozwiązania wsparcia dla tej grupy odbiorców powoduje, 
że dotąd URE nie podjęło decyzji o uwolnieniu cen dla go-
spodarstw domowych.

Rynek energii w Polsce powstaje wolno, chociaż trzeba 
przyznać, że utworzenie Giełdy Energii, platform interne-
towych to istotne elementy wspierające rozwój hurtowego 
rynku energii, obrotu świadectwami pochodzenia itp.

Warto jeszcze wspomnieć o zmiennej na przestrzeni lat 
polityce w stosunku do kadry zarządzającej podmiotami  
w branży. Lata do początku XXI w. to w zasadzie oparcie 

się na ludziach z branży. Ludzie ci w większości cały czas 
dążyli do zmian w organizacjach im podległych i dopro-
wadzili do ich konsolidacji, a w niektórych przypadkach - 
prywatyzacji. Po skonsolidowaniu zaczęli być wymieniani 
na specjalistów z zewnątrz. Proces ten trwa do dzisiaj. Nie 
jest oczywiście niczym złym wprowadzenie do środowiska 
ludzi o innych doświadczeniach. Pod warunkiem, że nie 
zapomni się o potencjale tkwiącym w kadrze zatrudnionej 
w energetyce i będzie się wykorzystywać jej specjalistycz-
ną wiedzę, niezbędną przecież na wszystkich szczeblach 
zarządzania.

Opisane problemy nie są oczywiście wszystkimi, z któ-
rymi mieliśmy do czynienia od 1989 r. Od początku tego 
okresu np. wiele mówiło się o potrzebie prawnego roz-
wiązania posadowienia infrastruktury energetycznej, po-
wstałej przed 1989 r., a także dostępu do posiadanych 
urządzeń na ternach prywatnych, czy też uproszczenia 
procedur związanych z budową nowych urządzeń. Nikt 
nie neguje zasadności takich unormowań, jednak nie ma 
woli politycznej całościowego ich rozwiązania. W ostat-
nich latach poczyniono kroki w kierunku uporządkowania 
tych spraw, ale nadal więcej jest szczegółowych proble-
mów do rozwiązania

 Omawiając zmiany od momentu transformacji w pol-
skiej gospodarce, starałem skoncentrować się na - moim 
zdaniem - najistotniejszych działaniach, które wpłynęły na 
dzisiejszy kształt energetyki przesyłowej i dystrybucyjnej. 
Wiele z tych działań zaczynano przy zupełnie innych zało-
żeniach, zmieniających się w zależności od tego, jaki rząd 
i z jaką determinacją dążył do wypracowania nowego mo-
delu energetyki. 

Mamy dzisiaj do czynienia z zupełnie inną energetyką 
niż ta, która funkcjonowała na przełomie lat 80. i 90.  n

Z
 

prywatyzacją  
jest jak  
z zapałkami.  
Najczęściej  
są pożyteczne,  
w niektórych  
sytuacjach  
wręcz niezbędne,  
ale mogą też  
poparzyć.

grażyna  
karłowicz-Stoma
dyrektor 
DePARTAmenTu nADzoRu 
i PRYwATYzAcJi ii 
miniSTeRSTwA SkARBu 
PAŃSTwA (w latach 1998-2001)



19 elektryczna  sierpień 2010

RynEk I REgulACjE

Trochę wspomnień na 20-lecie PTPiREE

Elektroenergetyka 
w Polsce

To było nieco ponad 20 lat temu. Nie pomyliłem się, bowiem początków restrukturyzacji  
elektroenergetyki w Polsce  należy szukać w niezwykle kosztownej, ale skutecznej  
reformie gospodarczej z przełomu lat 80. i 90. Część z Państwa pamięta Sejm  
X kadencji i komisje nadzwyczajne (wtedy powoływane dla tworzenia podstaw  
prawnych naprawy państwa). Wśród nich ta jedna – określana mianem „nadzwyczajnej”,  
nie tyle z uchwały Sejmu, ale przede wszystkim z ogromu i tempa wykonanej pracy,  
a przy tym wyzbytej partyjniactwa – komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów  
ustaw związanych ze stabilizacją gospodarczą oraz zmianami systemowymi w gospodarce. 

 
Herbert Leopold Gabryś 

 
EKSPERT
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10konstytucyjnych dla nowe-
go ładu gospodarczego 
projektów ustaw (z 11., 

tyczących konkurencji, odłożonych na 
nieco później) przygotowanych przez 
rząd kompetentnie z udziałem wielu wiel-
kich w kolejnych ekipach. I krótki czas! 
Czas, który wymusił pracę bez przerw 
43 osób z komisji, zespołu rządowego  
i – do dziś nieznanych szerzej – skła-
dów eksperckich.

I właśnie wśród nich zabrakło  
wtedy wizjonerów przyszłości 

polskiej energetyki!

Już wtedy – a współtworzyłem i 
sprawozdawałem przed Wysoką Izbą 
ustawę o przedsiębiorstwach pań-
stwowych (a szerzej: o zasadniczych 
zmianach w traktowaniu przedsię-
biorstw państwowych) – można było, 
wykorzystując polityczną determinację 

i zgodę na odpaństwowienie gospo-
darki, rozpocząć przemiany podmio-
tów polskiej elektroenergetyki. 

Koszty społeczne tych przemian były 
ogromne, ale i determinacja zmian – 
niepowtarzalna. To wtedy, konstruując 
ustawę o przedsiębiorstwach państwo-
wych, należało dać pierwsze sygnały 
o traktowaniu energii elektrycznej jak 
towaru, z wszystkimi konsekwencja-
mi, wynikającymi z definicji rynku. Czy 
było to możliwe? Zacytuję fragment 
wystąpienia ówczesnego przewodni-
czącego komisji nadzwyczajnej, prof. 
Andrzeja Zawiślaka:

Pojawiają się głosy, że być może 
głębokość zmian i ich zdecydowanie 
może spowodować, iż nasze spo-
łeczeństwo z trudem będzie wytrzy-
mywać nieuchronne pogorszenie 
warunków materialnych w pierwszym 
okresie. Generał de Gaulle powiedział 
kiedyś, że wolny naród to coś więcej  

niż stowarzyszenie konsumentów. Wie-
rzę, że jesteśmy takim właśnie narodem 
i że to pogorszenie warunków material-
nych wytrzymamy, bo nie takie rzeczy 
wytrzymywaliśmy!

Nie udało się wykorzystać  
specyfiki chwili! Pomnę bowiem, 
że to w tym czasie zbiorowym 
intelektem polskich energetyków 
tworzyły się założenia nowego  
prawa energetycznego,  
ale i porządku organizacyjnego.

Dekada lat 90.  dla elektroenergetyki 
to właściwie dwa odrębne pięciolecia.  
Pierwsze, w środowiskach energetycz-
nych przy organizującej się reprezen-
tacji, wybitne osobowości z zacho-
wawczą i dominującą rolą organizacji 
związkowych. I  drugie – przygotowują-
ce, poza nowym prawem energetycz-
nym, polityków, organizacje związkowe 
i społeczeństwo do rozumienia nośni-
ków energii, w tym energii elektrycznej, 
nie  jako dobra należnego, ale towaru z 
wszystkim cechami i konsekwencjami 
rynku.

Wart przypomnienia jest przeprowa-
dzony w tym czasie proces komercjali-
zacji przedsiębiorstw energetycznych, 
traktowany jako pierwszy krok do przy-
stosowania obszaru gospodarczego 
elektroenergetyki do wymogów Kodek-
su handlowego. Dodać do tego warto 
pierwsze, nieudane zresztą, koncepcje 
i próby przygotowania szczątkowych 
prywatyzacji elektroenergetyki. 

Przemiany gospodarcze lat 90. wy-
musiły na elektroenergetyce polskiej 
działania zmierzające do dostosowania 
naturalnego monopolisty, jakim prze-
cież jest energetyka z uwarunkowań 
technicznych, do wymogów gospodar-
ki rynkowej. Wymagało to przygotowa-
nia przedsięwzięć o charakterze strate-
gicznym. Zarówno w sferze programów, 
regulacji ustawowych, jak i mentalności 
społecznej. Dziś nam to umyka, ale 
był to także czas, w którym należało 
przygotować się do współpracy mię-
dzynarodowej. Godzi się przypomnieć 
współudział polskich ekspertów we 
współtworzeniu – w ramach struktur Unii  
Europejskiej – Karty Energetycznej oraz 
Traktatu Energetycznego. Ten ostatni, 
parafowany w grudniu 1995 r., stał się 
wyrazem politycznej woli współpracy 
polskiej energetyki z organizacjami 

Sejm X kadencji („kontraktowy”) tworzył podstawy nowego ustroju,  
także gospodarczego.
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energetycznymi świata. Bez udziału wi-
zjonerów, a w końcowym etapie stowa-
rzyszeń, w tym znaczącym – PTPiREE 
(na finiszu uzgodnień), nie byłoby to 
możliwe. 

Od września 1995 r. polski system 
energetyczny został połączony z sys-
temem energetycznym UE. Przedtem 
starannie sprawdzony przez eksper-
tów UCTPE. Z tego faktu można wy-
snuć co najmniej trzy wnioski:
n  bezpieczeństwo kraju zostało 

wyraźnie podwyższone  
(możliwość przepływu energii 
elektrycznej w dwie strony)

n  pierwsza tak poważna część  
gospodarki zyskała swego 
rodzaju certyfikat jakości,  
odpowiedniej z wymogami UE

n  bez udziału ekspertów  
polskiej dystrybucji  
nie byłoby to możliwe

Przyjęto w tym czasie pierwszy, na 
miarę specyfiki potrzeb, strategiczny 
dokument „Założenia rozwoju polityki 
energetycznej do roku 2010”. I choć dziś 
doświadczyliśmy, że następne jego od-
słony na kolejne dekady po 2030 r. dość 
szybko je korygują, to bez nich trudno 
byłoby kreować jakąkolwiek wizję. W 
pracach nad tym i kolejnymi dokumen-
tami zauważałem wyraźną aktywność 
PTPiREE (ale także wyjątkowo twór-
czych osobowości z tego środowiska)  
w kreowaniu stanowisk w zasadniczych 
obszarach. Wymienię kilka z nich: 
n  rynek czy konsolidacja  

(w jakim rozmiarze  
i  w jakim czasie)

n  prywatyzacja (w których  
obszarach i w jakiej kolejności)

n  strategiczne kierunki  
i obszary inwestycyjne

n  przyszła rola regulatora  
i jego odpowiedzialność  
za równoważenie interesów 
odbiorcy i dostawcy  
energii elektrycznej

n  filozofia i technologia  
stanowienia taryf

Powołanie PTPiREE w tym czasie  
stało się niezwykle przydatne  
(przy udziale także  
innych towarzystw)  
w kreowaniu rzeczywistości  
oraz w tworzeniu wizji rozwoju 
elektroenergetyki polskiej. 
W tym pierwszych w zgodzie  

z duchem nowego  
Prawa energetycznego,  
koncepcji organizacyjnych  
elektroenergetyki,  
a także modelu rynku  
energii elektrycznej.

Przywołam z pamięci wykonane 
na zlecenie i z udziałem ekspertów 
PTPiREE opracowanie DGA „Model 
rynku energii elektrycznej w Polsce” 
z kwietnia 1998 r. Równolegle z nim 
skoncentrowany pogląd spółek dys-
trybucyjnych na model rynku energii 
elektrycznej w Polsce. W nim wiele za-
sadniczych tez realizowanych do dzi-
siaj z definicjami wielu zjawisk przydat-
nych w dzisiejszych opracowaniach. 
Tam także podstawowa teza:

„Opłata przesyłowa – głównym 
źródłem przychodów właściciela 
sieci elektroenergetycznej.”

Sprawą o zasadniczym znaczeniu 
stało się nowe Prawo energetyczne. 
Przypomnijmy najistotniejsze z jego 
postanowień:
n  rozdział funkcji:
l  właścicielskie – Minister  

Skarbu Państwa (MSP)

l  strategiczne – Minister  
Gospodarki (MG)

l  regulacyjne – URE
n  zrównanie podmiotów  

niezależnie od form własności
n  wprowadzenie zasady TPA
n  upodmiotowienie klienta
n  uwolnienie i zróżnicowanie  

regionalne cen  
energii elektrycznej  
(niestety krótkotrwałe)

n  odstąpienie  
od szczególnej ochrony  
podmiotów gospodarczych  
elektroenergetyki polskiej

Chylę czoła z największym  
szacunkiem i wdzięcznością  
przed przedstawicielami  
elektroenergetyki polskiej,  
wyjątkowymi  
i ponadprzeciętnymi  
w kompetencji i zaangażowaniu 
osobami, bez których prowadzone 
przeze mnie prace,  
zarówno nad przygotowaniem  
nowego prawa, jak i procesami 
uzgodnieniowymi oraz legislacją 
byłoby niemożliwe!

W   prowadzane w Prawie 
energetycznym zmiany 
robią wrażenie rozwiązania  
problemów zidentyfikowanych  
i wymagających reakcji.  
Doświadczenie pokazuje  
jednak, że tego typu działania, 
rozwiązując jeden problem, 
kreują następne.  
Wszyscy życzyliby sobie  
bardziej spójnej, przejrzystej  
i mniej szczegółowej regulacji. 
Takiej, która wprowadzi jasne  
i jednoznacznie interpretowane 
zasady, zapewniające  
równoważenie interesów  
wszystkich uczestników  
rynku energetycznego.

weronika Pelc
kAnceLARiA  
wARDYŃSki i wSPóLnicY
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Nowe Prawo energetyczne na tam-
ten czas musiało zmierzyć się, poza 
dyskusją merytoryczną, z trudnymi 
dziś do pojęcia poglądami zasiadają-
cych wtedy w parlamencie polityków 
bardzo zróżnicowanych partii oraz 
zachowawczą i roszczeniową pozy-
cją partnerów społecznych. Tę rundę 
energetycy polscy zdecydowanie za-
kończyli sukcesem! Do dziś mam w 
oczach osoby reprezentujące PTPi-
REE, wspierające merytoryczną argu-
mentacją wiele trudnych i emocjonal-
nych dyskusji. 

Z wystąpienia posła sprawozdawcy 
104. posiedzenia Sejmu 10 kwietnia 
1997 r.:

W dniu dzisiejszym polski parlament, 
po wcześniejszych, bardzo ostrych  
i polemicznych dyskusjach, niepozba-
wionych niekiedy wielkich emocji, za-
kończył proces legislacyjny związany 
z uchwaleniem nowoczesnego Prawa 
energetycznego, którego – jak są-
dzę – nie powstydziłoby się niejedno 
państwo europejskie. Tym wszystkim 
z państwa, którzy pomagali w pracach 
komisji systemu gospodarczego i 
przemysłu oraz komisji ustawodaw-
czej, chciałbym złożyć serdeczne sło-
wa podziękowania.

W tym wystąpieniu mieszczą się, 
choć niewyrażone (a powinny być), 
podziękowania dla pracy środo-
wisk i reprezentacji energetyków, w 
tym stowarzyszeń, ze znaczącą rolą  
PTPiREE. Dodam od siebie, że Sejm 

był w tym okresie zdecydowany szyb-
ko zakończyć prace nad Prawem 
energetycznym,  upraszczając w koń- 
cówce procedowanie (wniosek o nie-
zwłoczne przystąpienie do drugiego 
czytania – głosowanie nr 77 przyjęło 
aż 330 posłów przy 29 sprzeciwu i 26 
wstrzymujących się).

Przyjęte przez parlament 
Prawo energetyczne  
wyzwoliło wiele oczekiwań  
wobec pożytków z jego przyjęcia  
i wiele rozczarowań. 

W tym kontekście nieustannie ubole-
wam nad straconymi miesiącami 1997 
i początków 1998 r. w przygotowaniu 
i wprowadzeniu rozporządzeń wyko-
nawczych. To utrudniło przede wszyst-
kim pierwsze miesiące funkcjonowa-
nia URE, ale także w wielu obszarach 
wprowadziło chaos między tym, co  
z prawa wynikała, a tym, co spotyka-
liśmy w kontaktach z rzeczywistością 
energetyczną w Polsce. To  przegrana 
także PTPiREE. Utraciliśmy bowiem 
impet w prowadzonych pracach i wy-
muszeniach stosownej aktywności 
MG, a w przyszłości – precedensy  
w nowelizacjach prawa, jakże często 
bez istotnej racji merytorycznej. 

Wspomnijmy o procesach prywa-
tyzacyjnych – z wieloma zawirowa-
niami, wariantami i emocjami – pro-
wadzonych do dzisiaj, z nieczytelną 
do końca strategią. W prywatyzacji 

podmiotów elektroenergetyki w Polsce 
konsolidacja – pozioma pierwotnie, a 
później pionowa – jawiła mi się  jako 
element podwyższający atrakcyjność 
rynkową podmiotów elektroenergetyki i 
mechanizm prowadzący do ograniczeń  
kosztów zarządzania nimi. Przypomnę,  
że dochody z prywatyzacji  przynieść 
miały przede wszystkim krótkookre-
sowo środki finansowe niezbędne do 
strategicznych inwestycji w elektro-
energetyce w Polsce, a długookreso-
wo – przewidywalne i stabilne przycho-
dy Skarbu Państwa. Stało się jak się 
stało, a dzieje się nadal jak widać...

W przygotowaniu koncepcji prywa-
tyzacyjnych w okresie projektów kon-
solidacji poziomej PTPiREE w całości, 
jak i eksperci dystrybucji byli bardzo 
widoczni. Przywołam koncepcje two-
rzenia grupy G8, a później pozostałych 
grup. Z próbą powołania Energetyki 
Podkarpackiej. Przy impotencji decy-
zyjnej MSP i MG nie mogły się udać w 
tym czasie i w rozważnych formułach. 
A przypomnę, że to lata, w których wy-
niki gospodarcze sektora znamiono-
wały się przewidywalnymi, zarówno w 
proporcjach, jak i w wartościach po-
między poszczególnymi podsektora-
mi. Z wyraźną dysproporcją zarówno 
w zmianach kosztów uzyskania przy-
chodów, jak i mocno zróżnicowanymi 
dochodami podsektorów. To przecież 
czas, w którym o podziale dochodów 
między podsektory decydowano ad-
ministracyjnie, a zdarzyło się także, 
że – po zamknięciu roku (nie tylko  
w obszarze tzw. cen transferowych). 
W okresie ostatniej dekady ubiegłego 
wieku udział dystrybucji w wyniku wy-
pracowanym przez cały ten czas był 
wyraźnie – o kilka punktów procento-
wych – wyższy niż obecnie.

Pierwsze lata nowego wieku nie 
zmieniły tendencji obniżania udziału 
dystrybucji w wyniku łącznym sek-
tora (wyraźnie widoczne w wynikach 
za 2009 r.), co – mimo znanych po-
wszechnie wysiłków przedstawicieli 
Towarzystwa – nie można zaliczyć do 
sukcesów PTPiREE.

Początek XXI w. zdominowały trzy 
obszary problemów:
n  Pytanie: prywatyzacja  

czy konsolidacja? A jeśli tak,  
to w jakiej kolejności i skali?

n  Wyraźniejsza niż do tej pory 
współpraca z organami UE  

E 
nergetyka należy  

do tych dziedzin  
gospodarki narodowej,  
które nawet  
w warunkach rynkowych  
muszą podlegać  
przemyślanym mechanizmom 
racjonalizującym jej rozwój.

prof. waldemar kamrat
 

PoLiTechnikA gDAŃSkA
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dla wsparcia  
przygotowań aneksyjnych.

n  Sygnały co do zamiarów  
wspólnotowej polityki  
energetycznej, w tym z dwoma 
dominującymi wyzwaniami:  
po pierwsze – ekologicznymi,  
a po drugie – otwarcia  
rynków energii.

Istotny przełom z decyzji MSP w 
sprawie konsolidacji, przeniesiony 
z końca lat 90., zaowocował przy-
spieszonym tempem konsolidacji 
pionowych, z utworzeniem 4, wyraź-
nie zróżnicowanych pod wieloma 
względami, grup kapitałowych. Jeśli 
dziś spojrzymy w tym kontekście na 
skonsolidowane podmioty z obszaru 
dystrybucji i porównamy z podmio-
tami podsektora wytwarzania, to – 
jeśli szukać w tym  logiki – widać ją 
jedynie (choć nie do końca) właśnie 
w dystrybucji. To bez wątpienia rezul-
tat prac wcześniejszych, na etapie 
przymiarek do konsolidacji poziomej, 
wystawiający korzystne świadectwo 
także skuteczności wysiłków Towa-
rzystwa!

Sam proces akcesji unijnej   
prowadzony był  jak gdyby  
poza udziałem polskich  
energetyków, a zdominowany   
determinacją, wynikającą  
z potrzeby politycznego sukcesu.  
Nie obyło się tu zatem  
bez zauważalnych później szkód 
dla całego sektora (KDT-y,  
rynek i procesy jego uwalniania,  

obciążenia ekologiczne etc.).

Jeśli przypomnieć zasadę pierw-
szeństwa prawa wspólnotowego 
(„Prawo wspólnotowe ma pierw-
szeństwo przed prawem krajowym 
państwa członkowskiego, krajom 
członkowskim nie wolno wprowadzać 
przepisów prawa krajowego, które by-
łyby sprzeczne z prawem unijnym”), 
a także tendencje do przenoszenia 
decyzji UE w obszar dyrektyw i aktów 
wykonawczych, to oczywiste jest, że 
prawo krajowe staje się bardziej niż 
kiedykolwiek prawem wtórnym. Za-
tem próby wpływania na jego kształt  
i wygrywania interesów polskiej elek-
troenergetyki muszą być przeniesione 
na miejsce jego przygotowywania (na 
„salony brukselskie”). 

To najpoważniejszy obszar  
wyzwań dla reprezentacji  
środowisk elektroenergetyki  
polskiej,  w tym stowarzyszeń,  
a PTPiREE w szczególności.  
Głównie z przyczyn niekorzystnych 
ocen rynku energii elektrycznej  
w Polsce i wyraźnego  
– w wynikach roku ubiegłego –  
dyskryminowania wyników  
gospodarczych operatorów  
systemów dystrybucyjnych (OSD)  
w decyzjach nie tylko regulatora.

Zatem – przywołując przygoto-
wywany Trzeci Pakiet Energetyczny,  
a w nim:
n  rozdział właścicielski operatorów 

systemów przesyłowych (OSP)
n  wzmocniona niezależność OSD
n  nowa rola organów  

regulacyjnych
n  wymiana międzysystemowa  

jako mechanizm  rozwoju rynku
n  nowe agendy wspólnotowe
n  problem odbiorców  

wrażliwych społecznie
n  rychły termin implementacji
– chciałoby się zawołać: 

Panie, Panowie,  
Koledzy i Przyjaciele!  
Mniej wyręczania odpowiedzialnych  
za legislację elektroenergetyki  
w kraju, a więcej lobbingu  
(w tym najczystszym  
i merytorycznym znaczeniu)  
oraz skutecznego uczestnictwa  
w przygotowywaniu koncepcji  
i projektów rozstrzygnięć  
legislacyjnych w strukturach UE!

To znakomity obszar istnienia i ko-
niecznej aktywności PTPiREE na wie-
le, wiele lat!

Z szacunku dla całego środowiska 
nie wymieniam nazwisk osób,  
które zaszczyciły mnie współpracą  
w całym omawianym okresie.  
Wiele z nich mam przed oczyma  
i korzystam z okazji, aby jeszcze raz 
pochylić czoła z szacunkiem  
i wdzięcznością. 
Dla PTPiREE dołączam życzenia  
co najmniej następnych  
dwudziestu lat z sukcesami  
na miarę czasu i wyzwań!

n

Herbert Leopold Gabryś

n  Sejm X kadencji – m.in.: 
l  stała  praca  w komisji budżetowej 
l  udział w pracach kilku komisji nadzwyczajnych,  

w tym do rozpatrzenia projektów ustaw związanych ze stabilizacją 
gospodarczą oraz zmianami systemowymi w gospodarce, 
 a w niej współtworzenie pakietu ustaw reformy gospodarczej  
tzw. komisji prof. Leszka Balcerowicza  

n  podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu (1994-1997) 
odpowiedzialny za górnictwo i energetykę  
(górnictwo – ponad rok, energetyka – cały okres) tam m.in.:
l  współtworzenie i  przeprowadzenie procesu legislacyjnego  

prawa energetycznego 
l  przeprowadzenie procesu komercjalizacji podmiotów 

elektroenergetyki polskiej 
l  współtworzenie „Polityki energetycznej Polski do roku 2010” 
l  współuczestnictwo w tworzeniu Karty Energetycznej  

i Traktatu Energetycznego
l  KDT-y 

n  doradca Prezesa Rady Ministrów ds. energetyki (1997-1998)
n  doradca Wicepremiera i MG ds. energetyki (1999-2001)                                             
n   później doradca – niezależny ekspert do spraw elektroenergetyki
n  obecnie: niezależny ekspert  ds. elektroenergetyki 
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Zmiany struktury
organizacyjnej
polskiej
elektroenergetyki
w ostatnich 20 latach

W końcu lat 80. konieczność zmian w zarządzaniu polską gospodarką, także  
elektroenergetyką, stawała się powszechna. Nie wszystkim starczało wyobraźni,  
co należy zrobić i jak przekształcać, aby Polska mogła się rozwijać. Reformowanie  
na początku dość ostrożne i – z perspektywy zdarzeń, które nastąpiły później  
– nieśmiałe rozpoczęto w 1988 r. W sektorze elektroenergetyki punktem wyjścia była 
struktura obowiązująca do 31 grudnia 1988 r.

Piotr Begier 
Barbara Pomorska

 
BIURO PTPiREE
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Ministerstwo
Górnictwa i Energetyki
(do 26 września 1988 r.)

5 Okręgów Energetycznych
(Północny, Południowy, Wschodni, Zachodni, Centralny)

Ministerstwo
Przemysłu

(od 27 września 1988 r.) 33 zakłady energetyczne• 
17 elektrowni systemowych• 
14 elektrociepłowni• 
przedsiębiorstwa zaplecza• 

stan	przed	1	stycznia	1989	r.

Z likwidowano Okręgi Energetyczne. Zakładom im 
podporządkowanym nadano status samodziel-
nych przedsiębiorstw państwowych i podporząd-

kowano je - powołanemu w miejsce Ministerstwa Przemysłu 
– Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Utworzono nową firmę 
– Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, która 

w 1993 r., po wielu dyskusjach, przejęła od zakładów ener-
getycznych linie przesyłowe o napięciu 220 i 400 kV. Wte-
dy też ostatecznie ukształtował się podział na podsektory: 
wytwarzania, przesyłu i dystrybucji. Ten etap wieńczy prze-
kształcenie zakładów energetycznych – przedsiębiorstw 
państwowych w zakłady energetyczne – spółki akcyjne.

Likwidacja	okręgów	energetycznych
marzec	1990		 	 – podział elektroenergetyki na trzy sektory: wytwarzanie, przesył i dystrybucję
sierpień	1990   – powstanie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
sierpień	1990   – powołanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – przekazanie z ZE sieci przesyłowej
lipiec	-	sierpień	1993  –  komercjalizacja w podsektorze dystrybucji – przekształcenie 33 ZE w jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa

stan	po	1	stycznia	1989	r.
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Kolejną cezurą czasową jest wejście w życie ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Podzie-
lona na trzy podsektory elektroenergetyka poddana zo-
stała trójwładzy:
n  nadzór właścicielski pozostał w rękach  

Ministra Skarbu
n  Minister Gospodarki został zobligowany  

do ogólnego nadzoru i kreowania polityki  
w sprawach dotyczących gospodarki  
energetycznej

n  ustanowionemu ustawą Prawo energetyczne, 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki  
przypisano zapewnienie równowagi między  
interesami odbiorców a przedsiębiorstw  
energetycznych, z szeroko zapisanymi  
uprawnieniami w sprawach wydawania koncesji  
i stanowienia taryf

Z uprawnień do ingerencji w elektroenergetykę wyco-
fano Ministra Finansów, który do końca 1998 r. miał pra-
wo ustanawiania cen za energię elektryczną.

styczeń	1995		 –  wprowadzenie „zasad hurtowego obrotu energią elektryczną” - pierwszych elementów
  rynkowych w obrocie energią elektryczną
październik	1995  –   połączenie polskiego systemu elektroenergetycznego z zachodnioeuropejskim systemem 

elektroenergetycznym UCTPE
1	października	1996  –   likwidacja Ministerstwa Przekształceń Własnościowych,  

przejęcie kompetencji przez Ministerstwo Skarbu Państwa
10	kwietnia	1997  –  uchwalenie przez Sejm RP ustawy Prawo energetyczne
15	października	1997  –  nadanie statusu Urzędowi Regulacji Energetyki, powołanie Prezesa URE
4	grudnia	1997  –  formalne wejście w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Prawo	energetyczne
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maj	1998		 – prywatyzacja pierwszego z polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych 
  – Elektrociepłowni Będzin SA w spółkę giełdową
styczeń	1999		 –  zaprzestanie przez Ministra Finansów stanowienia cen energii elektrycznej  

dla odbiorców końcowych
marzec	1999		 – zatwierdzenie przez Prezesa URE pierwszych taryf dla energii elektrycznej
29	listopada	1999		 – podpisanie aktu założycielskiego spółki Giełda Energii SA
24	maja	2000		 - powstanie Południowego Koncernu Energetycznego (PKE), w skład którego weszło 5 elektrowni
6	lutego	2001		 – prywatyzacja Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA – pakiet 33 proc. akcji
  nabywa Vattenfall
29	lipca	2002		 – decyzja MSP o konsolidacji pięciu spółek dystrybucyjnych z północno-zachodniej części Polski
15	października	2002		– prywatyzacja STOEN – inwestorem strategicznym zostaje RWE Plus AG

W maju 1998 r. sprywatyzowano pierwsze z przed-
siębiorstw energetycznych – Elektrociepłownię Będzin. 
Również dla podsektora dystrybucji energii elektrycznej 
nastąpił czas przygotowań. Pamiętne stały się liczne i 
szybkozmienne zestawienia literowo-cyfrowe: P-5, G-8, 

K-7, K-5, K-4, L-4, Ł-2, Ł-4 i W-5.
Rezultatem była prywatyzacja dwóch spółek dystrybu-

cyjnych – Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetyczne-
go i STOEN – oraz konsolidacja pozioma, oficjalnie uza-
sadniana jako „przedprywatyzacyjna”.

Początki	prywatyzacji
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konsolidacja	pozioma	w	dystrybucji
2	stycznia	2003		 – rozpoczęcie działalności Enea SA, w wyniku decyzji MSP z lipca 2002 r. o konsolidacji:
  Energetyki Poznańskiej SA, Energetyki Szczecińskiej SA, ZE Bydgoszcz SA
  ZE Gorzów SA oraz Zielonogórskich Zakładów Elektroenergetycznych SA
9	marca	2004		 –  powstanie spółki BOT Górnictwo i Energetyka,  

w skład której wchodzą 3 elektrownie i 2 kopalnie węgla brunatnego
7	czerwca	2005		 –  przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu rządowego: „Aktualizacja programu realizacji polityki
  właścicielskiej MSP w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego”
  (przyjętego przez RM 28 stycznia 2003 r.)
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28	marca	2006		 –  przyjęcie przez Radę Ministrów „Programu dla energetyki”, zakładającego konsolidację sektora
6	grudnia	2006		 –  powstanie Energetyki Południe SA
29	grudnia	2006		 –  powstanie spółki celowej PSE-Energia, dającej początek Polskiej Grupy Energetycznej
9	maja	2007 –  wniesienie przez Skarb Państwa do Energetyki Południe SA (później TAURON)  

m.in. akcji PKE SA, Enionu SA, EnergiiPro Koncernu Energetycznego SA  
oraz Elektrowni Stalowa Wola SA

9	maja	2007		 –  powołanie do życia Polskiej Grupy Energetycznej
czerwiec	2007		 –  powstanie Grupy Kapitałowej ENERGA

Prywatyzację skonsolidowanych spółek dystrybucyjnych 
odłożono w wyniku przyjęcia przez Radę Ministrów na po-
czątku  2006 r. „Programu dla energetyki”. Dokument za-
kładał konsolidację pionową sektora. W rezultacie powstały 

cztery kapitałowe grupy energetyczne.
Potrzeba niewielkiej korekty ich granic, by powiedzieć: 

deja vu – wystarczy porównać z granicami okręgów ener-
getycznych.

konsolidacja	pionowa
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rozdzielenie	działalności	operatorskiej	od	handlowej

1	lipca	2004		 – wydzielenie PSE Operator SA
1	lipca	2007		 –  rozdzielenie działalności operatorskiej i handlowej we wszystkich zintegrowanych pionowo 

spółkach  zajmujących się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej (wydzielenie 14 operatorów
  dystrybucyjnych)
1	lipca	2007  – uzyskanie przez wszystkich odbiorców prawa do swobodnego wyboru
  sprzedawcy energii elektrycznej
październik	2007		 – decyzja Prezesa URE o zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję
   na obrót energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania, następnie 

częściowo zawieszona
maj	2009  – decyzja zarządu PGE o rozpoczęciu procesu konsolidacji i integracji Grupy

Drugi pakiet energetyczny, wsparty zmianami w Prawie 
energetycznym wymusił wydzielenie działalności operator-
skiej od handlowej.

Na obszarze Polski ustanowiony jest jeden operator prze-
syłowy – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spół-
ka Akcyjna i czternastu operatorów sieci dystrybucyjnej.
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model	działalności	operatorskiej

Tauron Polska Energia SA 
– operatorzy systemów dystrybucyjnych działający 
w ramach grupy:
EnergiaPro SA 
z oddziałami w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, 
Wałbrzychu i Wrocławiu
Enion SA 
– z oddziałami w Będzinie, Bielsku-Białej,  
Częstochowie, Krakowie i Tarnowie

RWE Polska SA 
– spółka operatorska działająca w ramach  
grupy RWE Stoen Operator Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie

Vattenfall Poland SA
– spółka operatorska działająca w ramach grupy: 
Vattenfall Distribution Poland SA  
z siedzibą w Gliwicach

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA - 
spółka prowadzi działalność operatora systemu  
przesyłowego na terenie całego kraju

Enea SA
– spółka operatorska działająca w ramach grupy: 
Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  
oraz z oddziałami w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim,  
Szczecinie i Zielonej Górze

Energa SA
– spółka operatorska działająca w ramach grupy:
Energa – Operator SA  
z oddziałami w Elblągu, Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie,  
Olsztynie, Płocku, Słupsku i Toruniu

Polska Grupa Energetyczna SA  
– operatorzy systemów dystrybucyjnych,  
działający w ramach grupy:
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.
PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. 
PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA
PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. 
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z .o.o.
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.

ENION SA

ENErgIAPrO 
SA
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• Monografia – PTPiREE 1990-2005, Poznań, sierpień 2005 r.
•  Informacja o elektroenergetyce w Polsce – PTPiREE, Poznań, listopad 2007 r.
• www.pl.wikipedia.org
• strony internetowe spółek elektroenergetycznych
• materiały z archiwum PTPiREE

LITERATURAW 2010 r. w PGE rozpoczął się proces scalania 
spółek operatorskich w jedną – PGE Dystrybucja 
SA. Rząd zapowiada dalsze kroki w prywatyzacji 
energetyki. Jak będzie wyglądała struktura ener-
getyki na 25-lecie Towarzystwa? Jakie będą na-
sze oceny zmian?   n

D 
ynamika zmian w sektorze energetycznym,  

ciągła gonitwa koncepcji  
co do stopnia konsolidacji branży,  
rozwoju rynku, wsparcia niektórych działalności,  
daje gwarancję, że ci informatycy,  
którzy postawili na pracę z energetykami,  
nie będą się nudzić.grzegorz onichimowski

prezes  
TowARoweJ giełDY eneRgii
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Regulacja rynku 
energii  
elektrycznej

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elekltrycznej to forum wymiany  
doświadczeń dla specjalistów z szeroko pojętej branży elektroenergetycznej.   
Szczególnie w takich obszarach, na których nie musi znać się każdy polski energetyk. 

 
Mieczysław Wrocławski Tomasz Włodarczyk
 
             ENERGA-OPERATOR SA  RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O.
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W ramach Towarzystwa od-
bywają się spotkania tak 
wyspecjalizowanych pra-

cowników jak:
n  zajmujący się aparaturą  

zabezpieczeniową 
n  prowadzący eksploatację  

transformatorów, służących  
do przesyłu i dystrybucji  
energii elektrycznej

n  tych, którzy nie mają swoich  
odpowiedników w innych  
branżach polskiego przemysłu. 

Jak pokazało ostatnie 13 lat, od 
dnia wprowadzenia Ustawy Prawo 
energetyczne (Pe) na forum PTPiREE 
wkroczyły dodatkowe zagadnienia 
dotyczące wizji modelu rynku energii 
elektrycznej w Polsce. Rynku, na któ-
rym każdy odbiorca może skorzystać 
z zasady TPA i dokonywać zakupu 
energii elektrycznej od indywidualnie 
wybranego sprzedawcy. 

Od tego czasu to w Towarzystwie, 
w ramach grup PTPiREE, spotykają 
się specjaliści łączący w sobie znajo-
mość:
n  technicznej budowy sieci 
n  zasad prowadzenia ruchu sieci 

(czyli dystrybucji i przesyłu) 
n  szeroko pojętego prawa 
Bowiem, jak się okazało wraz z roz-

wojem rynku, potrzeby sektora wyma-
gały, aby wydelegowani specjaliści  
z poszczególnych OSD nabywali do-
świadczenia i zdobywali wiedzę praw-
niczą nie tylko tego z zakresu Pe i roz-
porządzeń wykonawczych, ale szeroko 
pojmowanego prawa handlowego,  
jak i prawa ochrony konsumenta. 

Tak to od 1997 r. wśród polskiej ka-
dry energetyków pojawili się specjali-
ści, którzy – wraz z kolejnymi zmiana-
mi na rynku, kolejnymi nowelizacjami 
Pe, rozwojem rynku energii elektrycz-
nej – tworzyli na bieżąco fundamenty 
rozwiązań technicznych i organiza-
cyjnych, umożliwiających korzystanie  
z zasady TPA przez klientów przy-
łączonych do sieci dystrybucyjnej. 
Mechanizmy te umożliwiały oferowa-
nie klientom – przez podmioty obrotu 
towaru, jakim jest energia elektryczna 
– poprawnego pomiaru ilości zużytej 
przez odbiorcę energii elektrycznej 
oraz – w końcowym rezultacie – roz-
liczenie. 

Wszystko rozpoczęło się tzw. ryn-
kiem miesięcznym, na którym każdy 

wytwórca, przedsiębiorstwo obrotu  
i odbiorca przyłączony do sieci prze-
syłowej mógł zgłaszać i rozliczać za-
warte umowy sprzedaży do operatora 
systemu przesyłowego (OSP). 

Następnie uruchomiono rynek do-
bowo-godzinowy. W początkowym 
okresie na nim określono istnienie 
tzw. rynków lokalnych, prowadzonych 
przez OSD, gdzie także zgłaszano 
umowy sprzedaży, a następnie bilan-
sowano i rozliczano odbiorców oraz 
wytwórców przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej. 

Kolejną odsłoną rynku energii w 
Polsce był rynek bilansujący dobowo- 
-godzinowy, na którym zaimple-
mentowano prawnie umocowane 
podmioty, tzw. POB (podmioty od-
powiedzialnych za bilansowanie 
handlowe). POB z mocy prawa przy-
pisano obowiązek realizacji funkcji 
bilansowania handlowego na rzecz 
przedsiębiorstw obrotu i wytwórców, 

ostatecznie przesądzając o tym, że 
to sprzedawca jest odpowiedzialny za 
bilansowanie handlowe, a odbiorca- 
-klient ma otrzymać od swojego 
sprzedawcy towar w postaci energii 
elektrycznej wraz z usługą bilansowa-
nia w jednej ofercie (jednej ostatecz-
nej cenie). 

Obecnie, po kolejnej zmianie za-
sad na rynku dobowo-godzinowym, 
mamy już kolejną możliwość, jaką 
udostępniana jest klientom: zgłasza-
nia kontraktów do realizacji z wyprze-
dzeniem kilku godzin. Dotychczas 
taka możliwość nie istniała. Każdy, 
kto zawarł umowę sprzedaży energii 
był zobowiązany zgłosić ją co naj-
mniej jeden dzień wcześniej do ope-
ratora. 

Planowane są już kolejne kroki na 
drodze, którą sektor energetyczny 
ma  dochodzić do idealnego rynku 
energii w Polsce, w którym np. każdy 
klient, otrzymując na bieżąco sygnały 
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W maju 1940 roku Francuzi 
boleśnie przekonali się  
o całkowitym braku  
przydatności budowanej  
z wielkim zaangażowaniem  
linii Maginota. Historia pełna jest 
podobnych przykładów błędów  
w ocenach, braku wyczucia 
„ducha czasów”. Na świecie trwa 
dzisiaj „innowacyjny blitzkrieg”,  
w którym decydują się losy 
całych branż gospodarki,  
w tym energetyki.  
Polska energetyka,  
w tym operatorzy systemów 
dystrybucyjnych,  
musi to zrozumieć  
i jednoznacznie postawić 
na innowacje. Za wszelkie 
zaniechania w tym zakresie 
przyjdzie nam w przyszłości 
drogo zapłacić.  

dr mariusz Swora
Prezes
uRzĘDu ReguLAcJi 
eneRgeTYki
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cenowe (informacje, jaka jest aktual-
nie cena energii), podejmuje decyzję 
kiedy:
n  włączyć energochłonne  

urządzenia domowe  
(pralka, zmywarka) 

n  włączyć ładowanie nowego 
samochodu (e-mobility) 

n  jak zorganizować system pracy 
w zakładzie produkcyjnym,  
aby optymalnie zredukować 
koszty kupowanej energii 
elektrycznej do prowadzenie 
swojego biznesu

Wszystkie historyczne zmiany, jak  
i dzisiejsze wizje dalszego rozwoju 
sieci oraz korzystania z zaawanso-
wanych technologii (inteligentnego 
opomiarowania czy inteligentnej 
sieci)  wymagały – a i nowe będą 
wymagać w przyszłości – opisania 
poszczególnych procesów, opraco-
wania szczegółowych warunków, ja-
kie muszą być spełnione, aby każdy 
z naszych klientów mógł skorzystać z 
nowych możliwości. A w konsekwen-
cji – z zasady TPA, czyli dokonać 
zmiany sprzedawcy. 

Obecnie szczegółowe uregulowa-
nia w tym zakresie przygotowywa-
ne są przez przedstawicieli sektora 
dystrybucji i przesyłu w umocowa-
nych prawnie dokumentach, jakimi 
są Instrukcje Ruchu i Eksploatacji 
Sieci. To w nich zawarte są pomy-
sły i rozwiązania wypracowywa-
ne w dyskusjach poszczególnych 
grup problemowych powołanych 
w ramach PTPiREE. Mamy nadzie-
ję, że dzięki dalszej takiej współ-
pracy wszystkie czekające obszar  
dystrybucji wyzwania zostaną na bie-
żąco podejmowane i rozwiązywane. 

Jednym ze spektakularnych pro-
jektów, jakie przyszło prowadzić 
PTPiREE, jest stworzenie jednej, 
ogólnopolskiej metodologii wyzna-
czania różnicy bilansowej w sieci 
dystrybucyjnej oraz umożliwienie 
indywidualnego jej rozliczania na 
rynku bilansującym, prowadzonym 
przez OSP, tzw. Jednostki Grafiko-
wej Bilansującej (JGbi). Na samym 
początku prac nad  JGbi, następują-
ce ograniczenia:
n  stanowcze stanowisko URE, 

mówiące o konieczności  
rozdzielenia jednostek  
grafikowych sprzedawców  

z urzędu od jednostek  
grafikowych różnicy bilansowej 

n  odbiorcy i wytwórcy przyłączeni 
do sieci co najmniej SN,  
którzy nie poczuwali się  
do wymiany stosowanych 
liczników indukcyjnych na takie, 
które umożliwią – na podstawie 
pomiarów – wyliczanie ilości 
energii w godzinnych  
odstępach czasu 

n  15 mln odbiorców  
w gospodarstwach domowych, 
posiadających  
indukcyjne układy  
pomiarowo-rozliczeniowe,  
które nie umożliwiają  
– na podstawie pomiarów –  
wyliczania ilości energii  
w godzinnych odstępach czasu

n  możliwość stosowania  
u odbiorców w gospodar-
stwach domowych krzywych 
obciążeń, obrazujących  
hipotetyczne wartości  
poboru energii 

sprawiły, że projekt ten obarczony 
był dużym prawdopodobieństwem  
niewykonalności.

Jednak w 2009 r., po kilku latach 
pracy, udało się. I od 1 stycznia 2010 r.  
wymaganie Prezesa URE zostało 
spełnione, a poszczególne spółki 
dystrybucyjne dokonują zakupu ener-
gii na różnicę bilansową i rozliczają te 
transakcje na rynku bilansującym od-
dzielnie od jednostki grafikowej sprze-
dawcy z urzędu.

Wspominamy również zakończony  
z dużym sukcesem tzw. projekt WRA.  
W ramach którego wszystkie spółki 
dystrybucyjne pod auspicjami PTPi-
REE uzgodniły z URE metodę wyzna-
czania zwrotu z zaangażowanego ka-
pitału. Zwrotu, mającego bezpośredni 
wpływ na uznawane przychody w ta-
ryfach OSD. 

W 2009 r. zakończył się również je-
den z trudniejszych projektów rynko-
wych, mających na celu wypracowa-
nie z Towarzystwem Obrotu Energii 
wzorcowej umowy dystrybucji, za-
wieranej przez operatorów z przed-
siębiorstwami obrotu, tzw. GUD (ge-
neralna umowa dystrybucji). Rezultat 
prac jest umieszczony na stronach 
internetowych URE i poszczególnych 
OSD. Stanowi ważną wykładnię dla 
jej stron, odniesienie na potrzeby 

rozstrzygania ewentualnych sporów 
oraz kierunkowskaz do prowadzenia 
wzajemnych ustaleń pomiędzy PO a 
OSD. 

Obecnie – w ramach grup realizu-
jących bieżące zadania – PTPIREE 
podjęło m.in. wyzwanie, wynikające  
z wprowadzenia na rynku energii 
funkcji tzw. operatora z urzędu. Ta-
kiego operatora, który jest wyznacza-
ny przez URE na te fragmenty sieci  
elektroenergetycznej, dla których te-
raz takiego operatora nie ma. Wyma-
ganie to pojawiło się w odpowiedzi 
na postulaty klientów, którzy pobierali 
energię elektryczną z sieci „bez ope-
ratora” i przez to nie mogli skorzy-
stać z zasady TPA. Rozważamy więc 
obecnie, jak powinna się odbywać 
współpraca pomiędzy takim opera-
torem a operatorem przyłączonym 
do sieci przesyłowej i jak powinna 
zostać podzielona odpowiedzialność 
pomiędzy wyznaczonego operatora 
z urzędu a właściciela sieci. Przygo-
towywane są wzorcowe umowy, ma-
jące uregulować tę współpracę. 

Obecnie – w ramach odrębnego 
zespołu PTPIREE – analizowana jest 
również możliwość wprowadzenia w 
Polsce całkowitego odseparowania 
OSD od segmentu obrotu i handlu 
energią. Analizowany pomysł za-
czerpnięto z rynku energii elektrycz-
nej w Anglii, gdzie przedsiębiorstwa 
obrotu są zobowiązane do zakupu 
energii na poczet różnicy bilansowej 
danego operatora w ilości równej 
udziałowi sprzedaży danego PO do 
klientów końcowych w całkowitym 
wolumenie sprzedaży na terenie tego 
operatora. 

Na zakończenie nie możemy za-
pomnieć o mrówczej pracy tych grup 
PTPIREE, powoływanych na bieżą-
co do opiniowaniu wszystkich aktów 
prawnych, jakie przez ostatnie 13 lat 
zostały przedstawiane do konsultacji 
sektorowych. 

Od początku istnienia rynku energii 
w Polsce, tj. od 1997 r., w obszarze 
dystrybucji, jako operatorzy otrzy-
maliśmy zadanie na bieżąco opra-
cowywać kolejne modele, procedury  
i rozwiązania rynkowe. Mamy na-
dzieję, że zadnie to zrealizowaliśmy 
na miarę posiadanych doświadczeń 
oraz możliwości technicznych.  

n
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Europejska strategia rozwoju elektroenergetyki

Współpraca   
OSD – OSP

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w swej 20-letniej historii 
stopniowo rozwijało się i dostosowało obszar oraz formy aktywności do warunków 
działania spółek, będących jego członkami wspierającymi.  Zasadnicze zmiany zostały  
wywołane przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i stopniowym wdrażaniem  
reform, zmierzających do utworzenia wewnętrznego rynku energii elektrycznej  
w Europie.  

 
Jerzy Andruszkiewicz

 
PTPiREE
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Proces wydzielenia  
OSP i OSD

Wydzielenie operatorów systemu przesyłowego (OSP)  
i operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) było jednym 
z podstawowych instrumentów zapewniających efektywne 
wdrażanie dyrektywy rynkowej 2003/54/WE, mającej jako 
cel podstawowy utworzenie wewnętrznego rynku ener-
gii elektrycznej w krajach UE.  Podstawowym zadaniem 
operatorów jest zapewnienie dostaw energii eklektycznej 
do odbiorców, czyli umożliwienie realizacji transakcji han-
dlowych między kupującymi energię i jej sprzedawcami. 
Zadanie to – biorąc pod uwagę cechy szczególne towaru, 
jakim jest energia elektryczna oraz monopolistyczny cha-
rakter usługi jej transportu poprzez sieć - określa sposób 
działania operatorów i  zakres ich odpowiedzialności za 
realizowane funkcje. 

Zgodnie z zapisami przywołanej dyrektywy, OSP – jako 
samodzielny podmiot gospodarczy – rozpoczął działalność 
1 lipca 2004 r. Obszar działania OSP obejmuje bezpieczeń-
stwo pracy systemu elektroenergetycznego, bilansowanie 
wytwarzania energii elektrycznej z jej zapotrzebowaniem 
oraz operacyjne zarządzanie pracą bieżącą, eksploatacją, 
utrzymaniem i rozwojem sieci przesyłowej o napięciach po-
wyżej 110 kV. 

OSD rozpoczęli działalność 1 lipca 2007 r. Ich obszar 
działania i odpowiedzialności jest analogiczny jak OSP lecz 
dotyczy sieci  dystrybucyjnej o poziomach napięcia 110 kV 
i niższym. 

Procesy wydzielenia operatorów nie przebiegały jed-
norodnie. W przypadku OSP kolejnymi ważnymi etapami 
procesu wydzielenia było przejęcie własności akcji przez 
Skarb Państwa oraz przekazanie majątku sieci przesyłowej 
ze spółki zintegrowanej pionowo do OSP. OSD od początku 
swego działania zostali wyposażeni w majątek sieci dys-

trybucyjnej, jednak własność akcji w różnorodny sposób 
pozostała w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych pio-
nowo, w których działają.

Gwarancją wypełnienia celu wydzielenia operatorów, 
jakim jest równoprawne i niedyskryminacyjne traktowanie 
w udostępnianiu usług sieciowych wszystkich podmiotów 
korzystających z usług przesyłowych – w przypadku OSP i 
dystrybucyjnych – w przypadku OSD,  jest  realizacja pro-
gramu zgodności, kontrolowana przez Urząd Regulacji 
Energetyki (URE). 

Obecnie mamy za sobą kilkuletni okres współ-
pracy międzyoperatorskiej, w trakcie którego wy-
pracowano zasady współpracy, oparte na podziale  
wykonywanych obowiązków dla niezawodnego przesyłu 
energii elektrycznej i jej dystrybucji od źródeł wytwarza-
nia do odbiorców końcowych. Przeprowadzone zmiany 
określiły nowy profil działania PTPiREE, które – w wyniku 
dokonanych zmian w statucie Towarzystwa – przesta-
ło zajmować się zagadnieniami handlu energią oraz jej 
wytwarzania i przekształciło się w platformę współpracy 
OSD, a także szerszej współpracy międzyoperatorskiej 
po wstąpieniu do Towarzystwa w 2008 r.  PSE Operator 
SA, sprawującej funkcje OSP.

Podstawowe formy  
współdziałania OSP i OSD

Podstawowe formy współdziałania OSP i OSD wynikają 
z obowiązujących uregulowań prawnych oraz ze struktury 
własności sieci. 

Szczegółowe zasady współdziałania użytkowników 
systemu elektroenergetycznego, wynikające z tych ure-
gulowań, określone są w instrukcjach ruchu i eksploata-
cji sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych. Zasady 

Współpraca operatorska 
jest wynikiem  
wieloletnich 
doświadczeń,  
lecz wymaga usprawnień,  
w szczególności 
w zakresie 
wdrażania rozwoju 
technologicznego 
dotyczącego sterowania 
i pomiarów oraz 
obsługi znaczących 
awarii sieciowych, 
obejmujących  
rozlegle tereny kraju. 

Ty
 

wierzysz  
w Boga,  
który gra w kości,  
a ja w prawa  
natury i zupełny 
porządek.

Z listu do Maxa Borna

Albert einstein
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odpowiedzialności wzajemnej za proces dostarczania 
energii, pozwalające na rozliczenia ilościowe pomiędzy 
operatorami,  uregulowane są w umowach przesyło-
wych.

Sposoby współpracy operatorów wynikają z roli, jaką 
sprawują w procesie niezawodnej i poprawnej jakościo-
wo dostawy energii elektrycznej do odbiorców. OSP od-
powiada za bieżące bezpieczne działanie systemu elek-
troenergetycznego i wystarczalność oferowanych usług 
przesyłowych w przyszłości. Jest to obszar zapewniający 
niezakłócone działanie hurtowego rynku energii elektrycz-
nej. OSD – odpowiedzialny za ruch, eksploatacje i rozwój 
sieci dystrybucyjnej, do której przyłączeniu są odbiorcy 
końcowi – działa szczególnie intensywnie  w obszarze de-
talicznego zaopatrzenia klientów w energię elektryczną, 
zapewniając funkcjonowanie rynku detalicznego. 

Podstawowe obszary współdziałania OSP i OSD sta-
nowią: operacyjne prowadzenie ruchu sieci, eksploatacja  
i utrzymanie majątku sieciowego oraz procesy rozwojowe 
sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

Współpraca w obszarze prowadzenia ruchu w syste-
mie elektroenergetycznym jest określona przez hierar-
chiczny układ służb dyspozytorskich, będący gwarantem  
bezpiecznej i niezawodnej pracy systemu. Główną rolę w 
tym układzie, z uwagi na odpowiedzialność za operacyjną 
pracę systemu elektroenergetycznego jako całości, peł-
ni OSP. Natomiast OSD zapewnia współpracę w ramach 
działań niezbędnych w sieci dystrybucyjnej. Głównym 
obszarem współdziałania są punkty transformacji napięć 
z poziomu przesyłowego na poziom dystrybucyjny oraz  
operacyjna praca sieci  110 kV. Wiele elementów tej sieci 
tworzy pierścienie zamknięte, łączące stacje transforma-
cji energii z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnej. Taki 

sposób pracy sieci 110 kV powoduje, że – oprócz funkcji 
dystrybucyjnych – pełni ona również rolę sieci przesyło-
wej. Funkcja przesyłowa sieci 110 kV jest wykorzystywa-
na w szczególności jako rezerwowanie sieci przesyłowej 
w sytuacjach awaryjnych w tej sieci. Funkcja przesyłowa 
tej sieci wynika w dużej mierze ze sposobu rozwoju sieci 
przesyłowej i dystrybucyjnej w latach ubiegłych, prowa-
dzonej w ramach przedsiębiorstw zintegrowanych piono-
wo. Opisane funkcje przesyłowe sieci 110 kV wymuszają 
sprawowanie, dla odcinków sieci należącego do zbioru 
koordynowanego przez OSP, nadrzędnej roli w procesie 
planowania i dysponowania układem pracy tej sieci przez 
OSP, mimo prowadzenia procesu zarządzania tą siecią 
przez OSD, jako jej właściciela.  

W opisanym obszarze współpraca operatorska jest 
wynikiem wieloletnich doświadczeń, lecz wymaga 
usprawnień, w szczególności w zakresie wdrażania 
rozwoju technologicznego dotyczącego sterowania i 
pomiarów oraz obsługi znaczących awarii sieciowych 
obejmujących rozlegle tereny kraju. Ważnym usprawnie-
niem, poprawiającym bezpieczeństwo pracy sieci, jest 
bieżąca wymiana danych o układzie pracy sieci dystry-
bucyjnej i przesyłowej oraz obciążeniach ich elementów 
pomiędzy systemami SCADA OSP i OSD. Należy w tym 
obszarze dążyć do instalacji nowych punktów pomia-
rowych w szczególności na ważnych elementach sieci 
zamkniętej 110 kV, co poprawi obserwowalność tej sieci 
i zapewni bazę do podejmowania skutecznych decyzji w 
sytuacjach awaryjnych. 

W obszarze utrzymania współpraca międzyoperator-
ska bazuje na synchronizacji prowadzonych zabiegów 
na elementach majątku sieciowego na wspólnych sta-
cjach NN/110 kV dla minimalizacji przerw planowych  

Siedziba Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator SA w Konstancinie-Jeziornie.
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w zasilaniu odbiorców. Bardzo ważną role pełni również 
skoordynowana eksploatacja sieci prowadząca do opty-
malizacji pracy dla minimalizacji strat oraz maksyma-
lizacji niezawodności zasilania. Zagadnieniami często 
dyskutowanymi w tym obszarze są kwestie kompensacji 
mocy biernej oraz technicznych start sieciowych. Obec-
nie, w ramach PTPiREE, działa wspólny zespół specjali-
stów OSD i OSP, mający – przy wykorzystaniu ekspertów 
zewnętrznych – ustalić zasady gospodarki mocą bierną. 
Sposób skoordynowanego działania OSD i OSP dla roz-
wiązania tego problemu stanowić może dobry przykład 
do wdrożenia w innych obszarach.  

Bardzo ważną rolę pełni współpraca w zakresie rozwoju 
sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Pozwala ona na uzgod-
nienie realizacji inwestycji przez OSP  poszczególnych OSD 
w regionach Polski warunkujących spełnienie wymagań 
odbiorców w zakresie niezawodności i jakości pracy sieci 
oraz dla umożliwienia przyłączenia nowych źródeł energii. 
Obecnie przeprowadzono lub prowadzi się wspólne dzia-
łania dla wypracowania skoordynowanych planów rozwo-
ju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych na większości 
obszarów kraju. Należy dążyć do zainicjowania podobnej 
współpracy dla pozostałych spółek dystrybucyjnych. Tyl-
ko skoordynowane czasowo i funkcjonalnie operatorskie 
plany rozwoju sieci stanowić będą podstawę dalszych 
wspólnych działań w obszarze prawnym czy regulacyjnym, 
pozwalających na efektywne ich wdrażanie w uzupełniają-
cych się procesach inwestycyjnych prowadzonych przez 
poszczególnych operatorów.

Nowe obowiązki wynikające  
z wdrażania polityki energetycznej UE

Sformułowanie nowej strategii polityki energetycznej 
UE ukierunkowanej na ochronę klimatu i wyznaczanie  

celów do osiągnięcia w obszarach ograniczania emi-
sji CO2, poprawy efektywności wykorzystania energii 
oraz wzrostu udziału źródeł odnawialnych w pokrywaniu  
zapotrzebowania na energię, stawia przed operatorami 
systemów sieciowych nowe zadania. Powiązane wzajem-
nie, wytyczone cele do osiągnięcia już w 2020 r.,  znane 
jako pakiet 3x20,  zmuszają do podjęcia nowych inicjatyw 
skoordynowanego działania. Operatorzy powinni wypra-
cować  i wdrożyć odpowiednie mechanizmy dla umożliwie-
nia podejmowania przez odbiorców usług przesyłowych 
i dystrybucyjnych  działań zmierzających do osiągnięcia 
celów strategicznych polityki energetycznej. Mechanizmy 
te, bazujące na odpowiednich uregulowaniach prawnych 
oraz strukturach organizacyjnych, powinny:  

n  stymulować do efektywnego wykorzystania  
energii elektrycznej 

n  umożliwiać wykorzystywanie lokalnych zasobów 
energetycznych rozproszonych w obszarze  
funkcjonowania sieci 

n  umożliwić przyłączanie do sieci źródeł energii  
odnawialnej, charakteryzujących się zmiennym 
cyklem wytwarzania, uzależnionym  
od czynników klimatycznych  
i zapewniać optymalizację ich wykorzystanie  
w systemie elektroenergetycznym

Wdrożenie odpowiednich działań dla realizacji wymie-
nionych celów wiąże się wykorzystaniem nowych tech-
nologii, wspomagających efektywną pracę sieci i z uzy-
skaniem odpowiednich środków inwestycyjnych. 

Zadanie przyłączania do sieci znaczących rozpro-
szonych mocy wytwórczych na poziomie lokalnym, jak i 
przyłączanie źródeł o szybko zmiennej charakterystyce 
generacji, takich jak źródła wiatrowe czy fotowoltaiczne, 
wymaga zastosowania technologii sieci inteligentnych. 
W zakresie elementów tej technologii  w obszarze prze-
syłu i dystrybucji energii elektrycznej można wymienić 
szybkie kompensatory statyczne mocy biernej, pozwa-
lające na bezpieczną pracę sieci przy zmiennych ob-
ciążeniach, przewody niskozwisowe o zwiększonej ob-
ciążalności, zastosowanie przesyłu na prądzie stałym, 
głównie dla przyłączenia wielkich farm wiatrowych na 
pełnym morzu, rozwój różnych sposobów magazynowa-
nia energii wytwarzanej w dolinach obciążenia, oferowa-
nie dostaw efektywnych energii ze źródeł rozproszonych 
poprzez elektrownie wirtualne, przygotowanie sieci do 
obsługi nowych odbiorników, jak samochody elektrycz-
ne, zaawansowane systemy telekomunikacyjne i infor-
matyczne do sterowania  pracą sieci dla obsługi nowych 
potrzeb. W obszarze wdrażania wymienionych rozwią-
zań technologicznych występuje potrzeba współpracy 
w ramach tworzenia jednolitych systemów otwartych, 
spełniających określone standardy techniczne i pozwa-
lających optymalizować bezpieczeństwo pracy systemu 
elektroenergetycznego przy zmienionych potrzebach 
na usługi świadczone przez sieć przesyłową i dystry-
bucyjną przy zachowaniu jakości oraz niezawodności  
jej pracy. 

prof. Jacek malko 
PoLiTechnikA 
wRocłAwSkA
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Główne cele  
współpracy międzyoperatorskiej 

Przyszła współpraca operatorów sieciowych powinna  
skupić się na dążeniu do:
n  doprowadzenia do końca działań już rozpoczętych
n  podjęcia szerszej współpracy dla realizacji nowych 

zadań, w szczególności wynikających  
z nowych celów strategicznych europejskiej  
polityki energetycznej

Najważniejszym wspólnym problemem operatorów sie-
ciowych jest ograniczona możliwość realizacji liniowych za-
dań inwestycyjnych warunkujących efektywne wypełnianie 
funkcji operatorskich w przyszłości. Wynika to z braku efek-
tywnych procedur pozyskiwania służebności gruntowych 
dla nowych obiektów liniowych. Należy zatem zdecydowa-
nie dążyć do zakończenia wspólnych działań, zmierzają-
cych do przyjęcia ustawy o korytarzach infrastrukturalnych, 
dającej szanse na podjęcie długo oczekiwanych inwestycji. 

Kolejnym zagadnieniem wymagającym skoordynowa-
nego działania jest pozyskanie funduszy na nowe inwe-
stycje, jak i na odtworzenie wyeksploatowanego majątku. 
Kontynuacja pracy nad modelami ekonomicznymi i finan-
sowymi spółek operatorów sieciowych, zmierzających  
do modyfikacji systemu regulacji przychodów operatorów, 
aby doprowadzić do uzyskiwania wartości amortyzacji 
środków trwałych od ich wartości rzeczywistej i godziwego 
wynagradzania za zaangażowany kapitał w działalność sie-
ciową, powinna zapewnić fundusze na inwestowanie.  

Inne otwarte zagadnienia, nad którymi prowadzone są 
prace we wspólnych zespołach PTPiREE, dotyczą gospo-
darki mocą bierną, przekazywania danych pomiarowych 
gromadzonych w systemach SCADA i rozszerzenia bazy 
pomiarowej dla doprowadzenia do wzrostu obserwowalno-
ści sieci oraz bardziej skutecznej współpracy przy likwidacji 
awaryjnych zakłóceń jej pracy. 

Ciągłym obszarem współpracy jest i będzie zapewne 
uzgadnianie zapisów w instrukcjach ruchu i eksploatacji 
sieci, które uzyskają wymiar europejski w świetle III pakie-
tu energetycznego, wchodzącego w życie w marcu 2011 r.  
i stawiającego sobie jako jeden z celów wypracowanie 
standardowych rozwiązań dotyczących kodeksów siecio-
wych oraz mechanizmów rynkowych,  jako wzorców do 
stosowania w krajach członkowskich UE.

Bardzo istotnym obszarem jest budowa operatorskie-
go systemu łączności radiowej. System taki – oprócz 
zastąpienia analogowego systemu DIGICOM 7 – miałby 
dodatkowe rozszerzone  funkcje do wykorzystania dla 
przesyłu danych odczytowych liczników oraz funkcje ste-
rowania obiektami w sieci.  Należy zintensyfikować prace 
oceniające porównawczo  dostępne technologicznie sys-
temy łączności radiowej w zakresie funkcjonalnym oraz 
spodziewanych wydatków inwestycyjnych i kosztów eks-
ploatacji, co powinno pozwolić na podjęcie decyzji o bu-
dowie wspólnego systemu łączności radiowej i transmisji 
danych operatorów sieciowych.  

Operatorski system łączności radiowej mógłby być wy-
korzystywany jako system wymiany informacji niezbędny 

dla wprowadzanie elementów systemu inteligentnych sie-
ci. Przy oczekiwanych przyłączeniach do sieci dystrybu-
cyjnej i przesyłowej elektrowni wiatrowych o mocy rzędu 
10 GW w perspektywie 2015 r. pożądane będzie stworze-
nie systemu sterowania pracą takich źródeł w systemie 
elektroenergetycznym. Operatorzy sieciowi powinni prze-
analizować najlepsze praktyki światowe w tym obszarze 
i rozpocząć budowę sprawnego systemu optymalizacji 
wykorzystania energii odnawialnej z tych źródeł.

Ścisłej koordynacji wymaga zagadnienie wdrażania 
inteligentnego opomiarowania oraz zarządzania danymi 
pomiarowymi. Prace podejmowane obecnie przez OSP  
i OSD powinny się uzupełniać w celu stworzenia spraw-
nych modeli biznesowych gromadzenia danych pomiaro-
wych, korzystania z utworzonych baz danych, opracowy-
wania programów zarządzania popytem i zaprojektowania 
odpowiednich systemów taryfowych, pozwalających na 
ich efektywne wdrożenie.

Rozwój proponowanych nowych technologicznie roz-
wiązań usprawniających prace sieci i zwiększających 
jej wykorzystanie oraz pozwalających na świadczenie 
rozszerzonego zakresu usług warunkowany będzie me-
chanizmami  rynkowymi, gwarantującymi biznesową 
sprawność ich działania. Dlatego jednym z zasadniczych 
obszarów współpracy powinna być reforma rynku energii 
elektrycznej, znajdująca się obecnie – zgodnie z harmo-
nogramem przyjętym przez Ministerstwo Gospodarki – w 
fazie koncepcyjnej. Planowana zmiana architektury rynku 
hurtowego, wdrążającego lokalizacyjne ceny energii, od-
zwierciedlające lokalne koszty wytwarzania energii, wy-
stępujące ograniczenia przesyłowe i straty w przesyle, a 
także wprowadzenie rynków finansowych praw przesyłu 
oraz zdolności wytwórczych, będzie podstawą do wypra-
cowania systemów taryfowych oraz zasad działania rynku 
detalicznego. Projektowanie i wdrożenie proponowanych 
rozwiązań pozostanie zapewne jednym z podstawowych 
obszarów współpracy międzyoperatorskiej do 2015 r.   n

Rozwój proponowanych 
nowych technologicznie 
rozwiązań 
usprawniających  
prace sieci 
i  zwiększających 
jej wykorzystanie 
oraz pozwalających 
na świadczenie 
rozszerzonego  
zakresu usług 
warunkowany będzie 
mechanizmami  
rynkowymi.
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Geneza, działania i oczekiwania

Stan prawny  
urządzeń  
energetycznych

Problematyką regulacji stanu prawnego gruntów pod urządzeniami  
elektroenergetycznymi PTPiREE zajmuje się już od kilku lat. Momentem  
przełomowym, po którym działania te przybrały na sile, była intensyfikacja  
roszczeń wobec spółek dystrybucyjnych (SD) i PSE Operator SA ze strony  
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) w latach 2004-2005. 

 
Konrad Pachucki

 
BIURO PTPiREE

Zd
ję

ci
a:

 a
rc

hi
w

um



43 elektryczna  sierpień 2010

RynEk I REgulACjE

G eneza tych roszczeń do-
tyczy problemu płatnika 
podatków pod urządze-

niami elektroenergetycznymi po-
sadowionymi na gruntach DGLP. 
To jednak sprowadzają się one do 
ogólnej problematyki posadowienia 
urządzeń na cudzych nieruchomo-
ściach. Miało to zresztą swoje od-
bicie już wcześniej w formie rosz-
czeń za bezumowne korzystanie z 
gruntów pod liniami ze strony osób 
fizycznych, a liczba roszczeń z tego 
tytułu stale rośnie. 

Mając na uwadze zaistniałą sytu-
ację oraz nasze stanowisko, że pro-
blem ten wymaga głębszej analizy 
ze względu na historyczne uwarun-
kowania budowy tych urządzeń, ma-
jących już często kilkadziesiąt lat, 
Towarzystwo nieustannie podejmuje 
działania, mające doprowadzić do 
wprowadzenia stosownych regula-
cji prawnych, które pozwoliłyby na 
rozwiązanie tego problemu. 

Nieprecyzyjne uregulowania praw-
ne urządzeń elektroenergetycznych 
dotyczą nie tylko tych wybudowanych 
w przeszłości, ale są również znaczą-
cym problemem w przypadku budowy 
nowych, co ze względu na niedosko-
nałość obecnych regulacji prowadzi 
do znacznego wydłużenia procesów 
inwestycyjnych, a nawet w wielu przy-
padkach do całkowitej niemożliwości 
ich realizacji.

Na przestrzeni lat podjęto wiele 
działań mających na celu wprowa-
dzenie oczekiwanych regulacji praw-
nych w zakresie statusu istniejących 
oraz nowych urządzeń sieciowych  
i ich właściwej eksploatacji. W 2003 r.  
wykonana została analiza prawna 
nt. wycinki gałęzi oraz drzew wra-
stających w urządzenia elektroener-
getyczne. 

W 2004 r. powołano Zespołu ds. 
Współpracy z Lasami Państwowymi, 
który zajmuje się ogólną problema-
tyką stanu prawnego gruntów pod  

urządzeniami elektroenergetyczny-
mi. W roku kolejnym brak stosow-
nych uregulowań wprowadzony zo-
stał na listę Ministerstwa Gospodarki 
(MG) dotyczącą barier w rozwoju 
infrastruktury sieciowej. Z naszej 
inicjatywy wydana jest książka pt. 
„Inwestycje liniowe na cudzych nie-
ruchomościach”. Cały czas również 
propagowane przez nas były idee 
systemowego podejścia do rozwią-
zania istniejącego problemu. Aby wy-
pracować jak najlepsze kierunki tych 
zmian, w 2006 r. powstała analiza 
stanu prawnego gruntów pod urzą-
dzeniami elektroenergetycznymi w 
wybranych państwach Unii Europej-
skiej (Niemcy, Hiszpania i Francja), 
na podstawie której – po analizie 
rozwiązań zastosowanych w innych 
krajach w tej dziedzinie – opracowa-
no rodzimy model w postaci „Zało-
żeń do projektu aktu prawnego re-
gulującego status gruntów leżących 
pod liniami elektroenergetycznymi”. 

Niedoskonałość obecnych regulacji prowadzi do znacznego wydłużenia procesów inwestycyjnych.
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Jednocześnie od 2005 r. doświad-
czenia nasze i propozycje koniecz-
nych działań przekazywane są do 
decydentów.

Przełomem okazuje się 2007 r., w 
którym Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści (MS) publikuje projekt Ustawy o 
zmianie Ustawy Kodeks cywilny oraz 
Ustawy Kodeks postępowania cywil-
nego. PTPiREE bierze czynny udział 
w procesie opiniowania tego projek-
tu, uczestnicząc m.in. w działaniach 
MG, MS, Komisji Gospodarki Naro-
dowej Senatu RP VI kadencji oraz ko-
misji nadzwyczajnej do spraw zmian 
w kodyfikacjach. W styczniu 2008 r. 
projekt ustawy opublikowano jako 
propozycję rządową. Przedstawicie-
le PTPiREE uczestniczą również w 
spotkaniach podkomisji nadzwyczaj-
nej do spraw zmian w kodyfikacjach. 
Przez te wszystkie lata PTPiREE 
czynnie uczestniczy w rozmowach z 
przedstawicielami Ministerstwa Śro-
dowiska, Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa oraz DGLP w sprawie uregulo-
wania statusu urządzeń sieciowych 
na gruntach Skarbu Państwa będą-
cych w zarządzie DGLP.

3 sierpnia 2008 r. Ustawa o zmia-
nie Ustawy Kodeks cywilny oraz 
ustawy Kodeks postępowania cywil-
nego wchodzi w życie. W ustawie tej 
niestety – co niejednokrotnie prze-
kazywaliśmy wszystkim instytucjom 
i urzędom, mającym wpływ na jej 
kształt – nie uwzględniono szere-
gu postulatów i uwag zgłaszanych 
przez środowiska sieciowe. Spowo-
dowało to, że – pomimo słusznych 

założeń – dokument ostatecznie 
nie przyniósł oczekiwanego przy-
spieszenia uregulowania kwestii 
prawnych w zakresie istniejącej in-
frastruktury oraz realizacji nowych 
inwestycji. Do głównych wad przy-
jętego rozwiązania zaliczyć można 
brak określenia czasu trwania po-
stępowania w przypadku sądowego 
ustanowienia służebności przesyłu 
oraz brak sprecyzowania metodolo-
gii wyznaczania wysokości wynagro-
dzenia za ustanowienie służebno-
ści. Nasze wątpliwości potwierdziły 
się niestety również w przypadku 
zastosowania ustawy na gruntach 
DGLP, co w praktyce uniemożliwiło 
wypracowania stosownego poro-
zumienia, o które przedsiębiorstwa 
sieciowe ubiegają się od lat.

Niezależnie od działań związa-
nych ze służebnością przesyłu, MG 
rozpoczyna prace, mające na celu 
opracowanie projektu ustawy wpro-
wadzającej ułatwienia w prowadze-
niu inwestycji liniowych w energety-
ce. W czerwcu 2008 r. przekazano 
MG informacje nt. stanu technicz-
nego infrastruktury liniowej, potrzeb 
remontowych, modernizacyjnych 
oraz koniecznych inwestycji. Prze-
kazaliśmy również naszą opinię nt. 
obowiązujących przepisów w za-
kresie realizacji inwestycji liniowych 
i wynikających stąd utrudnień wraz 
z propozycjami koniecznych zmian, 
które przyspieszyłyby procesy inwe-
stycyjne w energetyce. Rezultatem 
tych działań jest opracowanie przez 
MG projektu „Założeń do projektu 

ustawy o korytarzach przesyłowych 
celu publicznego”. 

Na początku lipca 2008 r. na stro-
nach internetowych Ministerstwa  
Infrastruktury (MI) pojawił się również 
„Projekt Ustawy o zmianie Ustawy 
Prawo budowlane, Ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz niektórych innych 
ustaw, w tym Ustawy Prawo ener-
getyczne”. Ponieważ zawarte w tym 
projekcie zmiany dotyczącą również 
kwestii elektroenergetycznych, w tym 
planowania i budowy sieci, przeka-
zano go z prośbą o przedstawienie 
uwag do OSD i OSP. Przygotowane 
uwagi zostały przekazane przez nas 
do dwóch departamentów MI. W 
2009 r. MI publikuje „Projekt Usta-
wy o zmianie Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz niektórych innych ustaw”. Nie-
stety działania prowadzone przez 
MG, MI, MS oraz Sejm RP są nie-
zależne nad kilkoma wzajemnie po-
wiązanymi ustawami dotyczącymi 
problematyki dostępu do istniejącej 
oraz rozbudowy infrastruktury siecio-
wej. Takie nieskorelowane działąnia 
doprowadziły do wielu sprzeczności 
w proponowanych projektach.

W ramach działań w sprawie regu-
lacji statusu gruntów na potrzeby in-
westycji sieciowych 15 lipca 2008 r.  
w Warszawie zawarte zostało Poro-
zumienie o współpracy w zakresie 
stworzenia nowych rozwiązań praw-
nych ułatwiających realizację inwe-
stycji infrastrukturalnych. Do poro-
zumienia przystąpiły następujące 
firmy: PSE Operator SA, Operator 
Gazociągów Przesyłowych „Gaz-
System” SA, Izba Gospodarcza 
Gazownictwa, Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elek-
trycznej oraz Towarzystwo Rozwoju 
Infrastruktury „ProLinea”. Zadaniem 
porozumienia jest współdziałanie 
w celu możliwie pilnego doprowa-
dzenia do przyjęcia przez polski 
parlament nowych rozwiązań usta-
wowych, sprzyjających prowadze-
niu inwestycji infrastrukturalnych, 
porządkujących jednoznacznie stan 
prawny istniejącej i budowanej in-
frastruktury sieciowej. W ramach 
porozumienia powstały dwa stałe 
zespoły robocze: ds. legislacji oraz 
ds. komunikacji. 

Nieprecyzyjne  
uregulowania prawne  
urządzeń  
elektroenergetycznych  
dotyczą nie tylko  
tych wybudowanych  
w przeszłości,  
ale są również  
znaczącym problemem  
w przypadku  
budowy nowych.
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We wrześniu 2008 r. przyjęto no-
wych członków tj. Izbę Gospodar-
czą „Ciepłownictwo Polskie” oraz 
PERN. W ramach działania porozu-
mienia w 2009 i 2010 r. opracowano 
dwa dokuementy: „Raportu o wpły-
wie uregulowań prawnych na wa-
runki eksploatacji i rozwoju liniowej 
infrastruktury technicznej sektora 
paliwowo-energetycznego, decy-
dującej o bezpieczeństwie energe-
tycznym kraju” oraz „Drugi raport o 
wpływie uregulowań prawnych na 
warunki eksploatacji i rozbudowy in-
frastruktury liniowej sektora paliwo-
wo-energetycznego, decydującej o 
bezpieczeństwie energetycznym 
kraju”. Porozumienie ściśle współ-
pracuje z rządem i parlamentem.

W lutym br. odbyło się kilka spo-
tkań organizowanych przez MG, 
MI i MŚ poświęconych problema-
tyce barier prawnych w realizacji 
nowych inwestycji sieciowych oraz 
prowadzenia eksploatacji takiej 
infrastruktury, w których uczestni-
czyli również przedstawiciele PTPi-
REE. Rezultatem tych spotkań jest  
„Projekt Ustawy o zmianie Usta-
wy o lasach i Ustawy o ochronie 
przyrody”. Proponowane w pro-
jekcie zmiany regulują możliwość  
i zasady ustanawiania służebności 

przesyłu na gruntach DGLP oraz 
prowadzenia eksploatacji urządzeń 
sieciowych na terenach leśnych. 
Zaproponowane w projekcie zmiany 
regulują również kwestię wysokości 

wynagrodzenia za służebność prze-
syłu na gruntach DGLP.

Z nieoficjalnie uzyskanych infor-
macji wynika również, że w czerw-
cu br. MG planuje opublikowanie 
projektu ustawy o korytarzach 
przesyłowych celu publicznego, co 
jest niezmiernie oczekiwane przez 
przedsiębiorstwa sieciowe.

Niestety zagadnienia związane z 
posadowieniem urządzeń sieciowych 
są niezmiernie skomplikowane, a pro-
ces uregulowania istniejącego stanu 
oraz zaszłości jest trudny i wyma-
ga czasu. Wierzymy jednak, że lata 
naszych starań nie pójdą na marne  
i rok bieżący przyniesie wyczekiwane 
i spełniające oczekiwania wszystkich 
regulacje. Mamy również nadzieję, że 
w chwili, gdy będą Państwo czytać 
niniejszy tekst będziemy się mogli po-
dzielić spostrzeżeniami na temat naj-
bardziej w danej chwili oczekiwanej 
ustawy o korytarzach przesyłowych 
celu publicznego, która – po zapo-
znaniu się z nieoficjalnym jej brzmie-
niem – wygląda bardzo obiecująco 
dla przedsiębiorstw sieciowych. I w 
końcu doczekamy się rozwiązań na 
miarę problemu, czego Państwu przy 
tej okazji pozwalam sobie życzyć.  n

P 
roblem z istniejącymi  

urządzeniami  
na cudzych nieruchomościach 
dręczy sektor energetyczny  
od lat. Niejednoznaczne przepisy, 
wahające się orzecznictwo  
nie pomaga nam w przebyciu 
drogi do stanu równowagi,  
w którym status linii  
na obcych gruntach będzie 
przejrzysty dla wszystkich.  
Oby drobne kroki  
– jak służebność przesyłu 
i projekty o korytarzach 
przesyłowych – były dobrym 
początkiem tego marszu.

marek Rewoliński
kAnceLARiA 
RADcY PRAwnego

Niestety zagadnienia związane z posadowieniem urządzeń sieciowych  
są niezmiernie skomplikowane, a proces uregulowania istniejącego stanu  
oraz zaszłości jest trudny i wymaga czasu.
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Energia odnawialna

Ewolucja polskiego 
systemu wsparcia

Wsparcie dla energii elektrycznej, produkowanej w odnawialnych źródłach energii 
(OZE) nie pojawiło się dopiero w związku z naszym wejściem do Unii Europejskiej.  
Specjalne ceny dla energii z OZE były stosowane wcześniej niż wprowadzenie  
mechanizmów rynkowych do elektroenergetyki. 

 
Tomasz Wieczorek 

 
POLSKIE TOWARZySTWO CERTyFIKACJI ENERGII
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RynEk I REgulACjE

W latach 80. np. obowiązywała cena dla energii 
produkowanej w małych elektrowniach wod-
nych (MEW), będąca średnią arytmetyczną 

taryf C i G, co odpowiadało z grubsza średniej cenie sprze-
daży energii elektrycznej na niskim napięciu (nn). Obrazo-
wo można powiedzieć, że energetyka nie pobierała opłaty 
za przesył tej energii. Stosując dzisiejsze stawki otrzymali-
byśmy cenę między 400 a 500 zł/MWh.

Wprowadzone na początku lat 90. zasady rozliczeń za ener-
gię odnawialną polegały - w dużym skrócie - na tym, że energia 
elektryczna z elektrowni o mocy powyżej 5 MW była sprzeda-
wana na rynku konkurencyjnym, a energia z MEW podlegała 
obowiązkowemu zakupowi po maksymalnych cenach tary-
fowych na nn w poszczególnych spółkach dystrybucyjnych 
(powodowało to dużą rozpiętość cen zakupu w kraju). Warto 
pamiętać, że na energię elektryczną obowiązywały ceny urzę-
dowe, a zakłady energetyczne miały rekompensowane różni-
ce pomiędzy wyższym (średnio o 100 proc.) kosztem zakupu 
energii elektrycznej z OZE niż konwencjonalnych.

Odejściem od tej reguły było rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku za-
kupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych 
i odnawialnych, które:
n  wprowadzało obowiązek zakupu określonego  

procentu (od 2,4 do 7,5) energii z OZE w latach  
2001-2010

n  określało ceny zakupu energii na podstawie  
uzasadnionych kosztów, przy czym koszty energii 
odnawialnej zakupionej w drodze przetargów  
lub konkursów ofert miały być uznawane  
za uzasadnione

n  określało warunki spełnienia przez przedsiębiorstwo 
energetyczne obowiązku zakupu energii elektrycznej 
z OZE

Znowelizowane Prawo energetyczne (Pe) umożliwiało 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nakłada-
nie kar za niedotrzymanie wymogu obowiązkowego za-
kupu energii odnawialnej, a Prezes URE z tej możliwości 
korzystał. Powodem tych działań były zarówno problemy 
interpretacyjne przepisów, jak i… coraz bardziej rynkowe 
zachowania podmiotów, w tym pojawiających się już nieza-
leżnych spółek obrotu. Najlepszą bowiem taktyką racjonal-
nie działającego podmiotu zobligowanego (spółki obrotu) 
stało się udowodnienie dołożenia należytej staranności 
w nieudanych próbach pozyskania „zielonej” energii. Wy-
grywał ten, kto jej nie kupił. Nakładanie kar nie zawsze było 
skuteczne. Nie można bowiem karać w przypadku niemoż-
ności wywiązania się z nałożonego obowiązku, a tak było w 
przypadku braku odpowiedniej podaży „zielonej” energii.

Sytuację tę zmieniło dopiero wprowadzenie w Pe insty-
tucji świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) 
oraz opłaty zastępczej (w wysokości 240 zł/MWh), której 
zapłacenie było równoprawnym sposobem wywiązania się 
z obligacji zakupowej, polegającej na zakupie i umorzeniu 
odpowiedniej liczby świadectw pochodzenia (precyzyjnie: 
praw majątkowych do nich). 

System ten z niewielkimi zmianami (wydłużenie obowiąz-
ku zakupu do 2017 r., inflacyjny wzrost wysokości opłaty 
zastępczej) funkcjonuje do dziś.

PTPiREE było aktywnym uczestnikiem procesu kreowa-
nia tych – porządkujących rynek energii – rozwiązań. 

Po rozdzieleniu obrotu energią od świadczenia usługi 
dystrybucyjnej, działania operatorów sieci wobec produ-
centów „zielonej” energii ograniczyły się głównie do:
n  ponoszenia 50 proc. kosztów przyłączenia
n  specjalnego traktowania energii  

z elektrowni wiatrowych w procesie bilansowania
n  potwierdzania wolumenu wyprodukowanej  

energii elektrycznej dla potrzeb emisji  
świadectw pochodzenia

Rok 2010
W uchwalonej w styczniu br. nowelizacji Pe, oprócz wielu 

ważkich regulacji, warto odnotować te, które wprowadza-
ją nowe obligacje, zwane potocznie „certyfikatami”. Otóż 
pojawiły się dwa nowe ich kolory: brązowy i fioletowy, które 
– jakkolwiek wprowadzone tą samą nowelizacją – spełniają 
różne funkcje. 

Certyfikaty brązowe, których termin wdrożenia ustalono 
na 1 stycznia 2011 r., będą wydawane za wprowadzenie 
do sieci gazowej biogazu i przeliczane ekwiwalentnie do 
możliwej do wyprodukowania energii elektrycznej. W ob-
rocie mają być równoważne z dotychczasowymi certyfika-
tami zielonymi.

Ustawodawca nie przewidział korekty obowiązku kwoto-
wego dla sprzedawców energii. Można zatem sądzić, że 
jednym z jego celów jest zmniejszenie luki podażowej na 
rynku zielonych certyfikatów.

Fioletowe certyfikaty wprowadzają nowy zakres obo-
wiązkowego ich umorzenia. Są wydawane w związku z 
produkcją energii z metanu i mają na celu zagospodaro-
wanie tego gazu, dotychczas emitowanego do atmosfery. 
Nie znamy  (czerwiec 2010 r.) wielkości obowiązku z tego 
tytułu.

Zmianie uległy również niektóre regulacje dotyczace 
przyłączania nowych źródeł energii do sieci. Wprowadzony 
został – popierany m.in. przez PTPiREE – obowiązek wpła-
cenia przez wnioskodawcę kaucji (30zł/kW przyłączanej 
mocy). Miało to przynieść znaczne ograniczenie składa-
nych wniosków o przyłączenie nowych źródeł. Zwłaszcza 
farm wiatrowych. Jak dotąd nie udało się tego osiągnąć. 
Być może będzie to mozliwe po 11 września br. 

Co dalej?

Jaka może być przyszłość polskich systemów wsparcia? 
Jakie jeszcze obszary powinny zostać objęte systemami 
wsparcia i z jakiego tytułu? Czy będą pojawiać się nowe 
kolory? Czy wręcz przeciwnie – zmienimy podejście do 
wspierania OZE i wprowadzimy system feed in tariff (stałych 
cen, różnych dla poszczególnych technologii)?

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje założenia do no-
wej ustawy o OZE, zapowiadając istotne zmiany w polskim 
systemie wsparcia OZE, m.in. poprzez zróżnicowanie cen 
certyfikatów dla różnych technologii. Nie jest jak dotąd 
(czerwiec 2010 r.) znany sposób realizacji tych zamierzeń.
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Również w pracach Społecznej Rady Narodowego Celu  
Redukcji Emisji (SRNCRE) pojawiły się głosy, postulują-
ce zmianę dotychczas stosowanych rozwiązań. Jednym 
z przedstawianych przez część ekspertów argumentów, 
uzasadniających taką potrzebę, jest nieefektywność 
obecnego systemu. Krótko mówiąc: według nich, za dużo 
płacimy za energię produkowaną z technologii wiatrowej, 
niepotrzebnie płacimy za certyfikaty z dużych i zamorty-
zowanych elektrowni wodnych. Za to ceny energii i zielo-
nych certyfikatów są zbyt niskie, aby pobudzić inwestycje 
w biogazownie i fotowoltaikę.

Generalnie można zgodzić się z częścią tych zarzutów, 
jak i poglądem, że polski system kwotowy nie jest idealny. 
Jego kształt jest, jak to najczęściej bywa, kompromisem 
między intencjami prawodawcy, interesami różnych gra-
czy na rynku energii, inwestorów itd. a zdrowym rozsąd-
kiem i... grubością portfela klientów (de facto fundatorów 
systemów wsparcia). 

Aby jednak dokonywać jego oceny, a co za tym idzie prób 
modyfikacji, należy pamiętać o celach, które miał realizo-
wać. Jednym z nich była zapewne efektywność – spełnienie 
krajowych zobowiązań przy najmniejszym możliwym kosz-
cie społecznym. Dlatego właśnie, mówiąc o efektywności 
systemu, należy widzieć ją nie tylko z pozycji inwestora. W 
dobrze skonstruowanym systemie kwotowym w pierwszej 
kolejności powstają źródła produkujące energię w oparciu 
o najtańsze dostępne technologie i w najkorzystniejszych 
lokalizacjach. W miarę ich wyczerpywania, pojawia się 
miejsce dla technologii droższych i mniej dogodnych lo-
kalizacji. W naszym przypadku najskuteczniejsza okazała 
się technologia wiatrowa. Gdyby nie ograniczenia siecio-
we (związane zarówno z możliwością przyłączenia, jak i 
niestabilną produkcją energii z tych źródeł) teoretycznie 
moglibyśmy wypełnić całe krajowe zobowiązania energią  
z technologii wiatrowej (według PSE Operator, złożono 
wnioski o przyłączenie na 60 tys. MW!). 

Zmiany w systemach wsparcia, polegające jedynie na 
podwyższeniu cen za energię „zieloną” dla innych niż wia-
trowa technologii, spowodują niewątpliwie wyższe obcią-
żenia dla odbiorców. 

Innym wartym rozważenia celem systemu wsparcia OZE 
jest zrównoważony rozwój, zagospodarowanie lokalnych 
zasobów energetycznych w rozproszonych źródłach, naj-
lepiej pracujących w kogeneracji, kreując przy tym dodat-
kowe miejsca pracy. Dla realizacji tak sformułowanego celu 
konieczne będzie skorzystanie również z technologii bio-
masowych (w tym biogazowych), geotermii (przynajmniej 
tzw. geotermii płytkiej) i technologii solarnych (głównie  
dla produkcji ciepła). Zastanawiając się, czy dotychczaso-
wy system pozwalał realizować tak założone cele, należy 
pamiętać, że główną barierą rozwoju źródeł biomasowych 
był dotąd zakaz łączenia certyfikatów. Odblokowanie w 
bieżącym roku jednoczesnego otrzymywania żółtych (lub 
czerwonych) i zielonych certyfikatów, może diametralnie 
zmienić projekcje finansowe i umożliwić budowę nowych 
biogazowni w wielu lokalizacjach. Nową barierą ich po-
wstawania może stać się za to zbyt krótki horyzont czaso-
wy dotychczasowych systemów wsparcia (2017 r. dla OZE 
i 2012 r. dla kogeneracji). 

Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, należy zauważyć, że 
jak dotąd nie wykorzystywaliśmy we wdrażaniu wsparcia 
dla OZE możliwości, jakie daje mechanizm offsetu – wspie-
rania głównie tych inwestycji, które tworzą u nas wysoko 
kwalifikowane miejsca pracy.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej inicjatywie. W pra-
cach SRNCRE pojawiła się propozycja wprowadzenia 
dwóch rodzajów certyfikatów: inwestycyjnych, pozwalają-
cych na spłatę inwestycji, emitowanych przez określony 
czas (5-10 lat) oraz eksploatacyjnych, związanych ze spe-
cyfiką technologii, emitowanych przez cały okres pracy 
źródła. 

A może właściwym kierunkiem będzie uproszczenie ist-
niejących, rozbudowanych mechanizmów – konwergencja 
istniejących systemów, posiłkując się unikniętą emisją CO2, 
jako wskaźnikiem przeliczeniowym? Takie rozwiązania, 
choć możliwe w przyszłości, muszą być zgodne z prawo-
dawstwem unijnym, które rozgranicza efektywność energe-
tyczną, ograniczenie emisji CO2 oraz wspieranie energetyki 
odnawialnej.

Jak widać, możliwości nowych rozwiązań jest sporo. 
Mam nadzieję, że w dyskusji nad nimi nie zabraknie gło-
sów członków PTPiREE oraz stanowiska Towarzystwa, 
które jak dotąd było zwolennikiem wprowadzania efektyw-
nych i transparentnych form regulacji. 

n

W
 

programie 
rozwoju  
energetyki  
należy  
uwzględniać  
całe spektrum 
dostępnych  
i dobrze  
opracowanych 
rozwiązań  
technicznych:  
od energetyki  
węglowej,  
poprzez  
rozwijającą się  
energetykę  
odnawialną,  
gazową,  
aż po energetykę  
jądrową.

prof. waldemar kamrat
PoLiTechnikA 
gDAŃSkA
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Marketing i PR  
w energetyce

Tych, którzy z energetyką związani są od niedawna, może zdziwić fakt, że jeszcze 
przed kilkunastoma laty pojęcia: „public relations”, „marketing” czy „komunikacja”  
w spółce dystrybucyjnej w Polsce w ogóle nie występowały. Wówczas to pracownicy 
energetyki z zazdrością spoglądali na działania z tego obszaru podejmowane  
przez wielkie zachodnie koncerny. Próbowano też stosowane przez nie narzędzia  
i rozwiązania przenieść na konkretne projekty na rodzimym rynku.

 
Olga Fasiecka Marzanna Kierzkowska 

 
    BIURO PTPiREE   ENERGA-OPERATOR, PTPiREE

Ogólnopolski program edukacyjny „Bezpieczniej z prądem” prowadzony jest od 2002 r.
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W pojedynkę naturalnemu monopoliście trud-
no było się przebić z koncepcją awangar-
dową jak na owe czasy. Z pomocą przyszło  

PTPiREE, organizując w 1995 r. pierwszą konferencję 
marketingową. Wtedy nikt nie przypuszczał, że stanie się 
ona początkiem cyklu najważniejszych konferencji dla 
branży energetycznej poświęconych tym zagadnieniom. 
I że będzie przyczółkiem dla budowania pierwszych kon-
cepcji strategii komunikacji oraz marketingu w polskich 
spółkach energetycznych.

Konferencje marketingowe

Pierwsza konferencja marketingowa dla spółek dystry-
bucyjnych odbyła się z inicjatywy PTPiREE już w 1995 r. 
Jej tematyka dotyczyła roli marketingu w spółkach dys-
trybucyjnych. Rok później uczestnicy konferencji oma-
wiali światowe trendy marketingowe, oceniając związane  
z nimi szanse dla rodzimej branży energetycznej. Na 
wniosek uczestników II konferencji podjęta została ini-
cjatywa utworzenia specjalnej komisji marketingowej, w 
której skład weszli przedstawiciele ówczesnych zakładów 
energetycznych. Za nadrzędne uznano wówczas działa-
nia w zakresie rozwoju public relations, reklamy, a także 
prowadzenia badań wizerunkowych i marketingowych. 
Ustalone zostały zasady współpracy w obrębie monito-
rowania otoczenia spółek dystrybucyjnych oraz utwo-
rzenia tzw. systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego 
reagowania w razie sytuacji kryzysowych. Podjęte zosta-
ły również działania będące odpowiedzią na aktywność 
promocyjno-informacyjną dostawców innych źródeł ener-
gii. Zainicjowano także szereg działań marketingowych w 
obszarze technicznym oraz promocji energii elektrycznej  
w powiązaniu z ekologią i racjonalnym gospodarowa-
niem energią. W rezultacie opracowano m.in. serię ulotek, 
które promowały wykorzystanie energii elektrycznej np. 
do ogrzewania domu i wody. Ulotki w 2000 r. dołączane 
były m.in. do największych dzienników ogólnopolskich  
i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W 1997 r. komisja marketingowa stanowiła już radę 
programową III konferencji marketingowej, poświęconej 
przewagom konkurencyjnym energii elektrycznej nad in-
nymi mediami energetycznymi. Rok 1999 zaowocował IV 
konferencją, skupiającą się tym razem na problematyce 
promocji użytkowania energii elektrycznej. Kwestii bu-
dowania nowoczesnych relacji z klientami poświęcone 
zostało spotkanie w 2001 r. Rezultatem konferencyjnej 
debaty były m.in. inicjatywy związane z poprawą obsłu-
gi klienta. W kolejnych latach specjaliści ds. komunikacji  
i marketingu spotykali się, by omawiać teoretyczne i 
praktyczne zagadnienia kształtowania lojalności klientów  
w oparciu o działania marketingowe, budowę wizerunku 
na zliberalizowanym rynku czy dostosowanie się do zmian 
na rynku Unii Europejskiej.

Przełomowym momentem dla marketingu i public rela-
tions w branży energetycznej był rok 2007, kiedy rozdzielo-
ne zostały: działalność obrotowa i dystrybucyjna. Od tego 
czasu konferencje dla służb marketingowych i PR-owskich  

w dużej  mierze poświęcone są zagadnieniom: społecznej 
odpowiedzialności biznesu, komunikacji wewnętrznej i ze-
wnętrznej, dostosowaniu się do funkcjonowania w urynko-
wionej rzeczywistości i w nowych ramach organizacyjnych, 
a także radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ucząc 
się na swoich błędach, udało się energetykom własnymi 
siłami ukształtować i ugruntować branżowe strategie mar-
ketingowe, komunikacyjne czy PR-owskie, czyniąc w ten 
sposób wielki krok naprzód w rozwoju rodzimego podsek-
tora dystrybucji.

Wizerunek podsektora dystrybucji

W latach 2000-2006 PTPiREE przeprowadziło kam-
panię informacyjno-promocyjną na rzecz spółek dystry-
bucyjnych. Miała ona na celu budowanie pozytywnego 
wizerunku podsektora oraz edukowanie opinii publicznej 
w zakresie mających nastąpić zmian na rynku energii. W 
ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano m.in. ogólno-
polskie badanie wizerunku podsektora dystrybucji energii 
elektrycznej, stworzono zbiór wspólnych materiałów pro-
mocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, przygotowa-
no liczne analizy otoczenia społeczno-ekonomicznego 
branży elektroenergetycznej oraz przygotowano informa-
cyjne materiały pomocnicze dla spółek i rekomendacje 
działań.

W ramach przedsięwzięć z zakresu media relations sys-
tematycznie odbywały się audyty dziennikarskie, które 
pozwalały sprecyzować aktualne preferencje dziennikarzy 
zajmujących się tematyką sektora elektroenergetycznego, 
aby możliwe było dostarczanie im informacji zgodnych  
z ich oczekiwaniami. Wynikiem współpracy z dziennikarzami 
jest bogaty zbiór artykułów prasowych, audycji radiowych  

Ucząc się 
na swoich błędach,  
udało się 
energetykom 
własnymi siłami 
ukształtować 
i ugruntować 
branżowe strategie 
marketingowe, 
komunikacyjne 
czy PR-owskie, 
czyniąc w ten sposób 
wielki krok naprzód 
w rozwoju rodzimego 
podsektora dystrybucji.
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i programów telewizyjnych, w których przedstawiciele 
PTPiREE wypowiadają się bezpośrednio lub przytaczane 
są informacje z materiałów i opracowań przygotowanych 
w ramach Towarzystwa.

Dla bezpieczeństwa

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej – realizowa-
nej przez PTPiREE we współpracy ze spółkami energe-
tycznymi – w 2002 r. rozpoczęto działalność edukacyjną, 
która nieprzerwanie od tamtego czasu prowadzona jest 
pod hasłem realizacji polityki społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Każdego roku przeprowadzane są kolejne 
edycje programu „Bezpieczniej z prądem”, którego celem 
jest podnoszenie świadomości właściwego korzystania 
z urządzeń elektrycznych wśród dzieci i młodzieży oraz 
promowanie bezpiecznego i racjonalnego użytkowania 
energii elektrycznej. W ramach programu w szkołach 
podstawowych i gimnazjach odbywają się pokazy filmów 
edukacyjnych (zrealizowanych przez PTPiREE) oraz spe-
cjalne prelekcje, w trakcie których przedstawiciele spółek 
energetycznych uczestniczących w programie przekazują 
uczniom wiedzę dotyczącą bezpiecznego użytkowania 
energii elektrycznej. 

Organizowane są także konkursy dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów (plastyczny, literacki, informatyczny 

i fotograficzny) oraz konkurs dla nauczycieli na opraco-
wanie konspektu zajęć nt. bezpiecznego i racjonalnego 
wykorzystania energii elektrycznej. Zarówno konkursy, 
jak i cały program edukacyjny zostały objęte patronatem 
m.in.: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki, 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Rzecznika Praw 
Dziecka.

Dla środowiska

Towarzystwo, posiadając status organizacji pozarządo-
wej, ma wiele możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
działań statutowych z zewnętrznych funduszy pomoco-
wych, w tym funduszy Unii Europejskiej. W grudniu 2005 r. 
PTPiREE rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Stop 
dla niskiej emisji – promocja dobrych praktyk i proeko-
logicznych zachowań wśród samorządów terytorialnych i 
emitentów niskich emisji”. Projekt otrzymał dofinansowa-
nie z Programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na 
rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Projekt „Stop…” był odpowiedzią na rosnący w Polsce 
problem emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzą-
cych z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglo-
wych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefek-
tywny sposób. Na obszar realizacji projektu wybrano 
teren południowo-wschodniej Polski, gdzie zagrożenie 

W rezultacie prac komisji marketingowej  w 2000 r. opracowano m.in. serię ulotek „Dobre, bo elektryczne”,  
które promowały wykorzystanie energii elektrycznej.
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niską emisją jest szczególnie duże. W ramach projektu 
odbyło się 5 seminariów poświęconych temu problemo-
wi i sposobom jego rozwiązania. Oprócz nich prowa-
dzona była kampania informacyjna, uświadamiająca za-
grożenia związane z niską emisją, skierowana do władz 
samorządowych, spółdzielni i przedstawicieli społecz-
ności lokalnych.

Ważnym przedsięwzięciem wizerunkowym był także 
udział PTPiREE w kampanii „Zróbmy dobry klimat”, pro-
wadzonej w 2006 r. przez międzynarodową organizację 
ekologiczną WWF. Zasadniczym celem kampanii była 
edukacja społeczeństwa w zakresie racjonalnego wyko-
rzystania energii jako sposobu na redukcję emisji CO2. 
Składało się na nią kilka ważnych elementów, m.in. stwo-
rzony został portal internetowy poświęcony racjonalnemu 
wykorzystaniu energii, przygotowano akcję reklamową, 
zorganizowane zostały również konkursy nt. efektywnego 
użytkowania energii. 

Podstawą dla wszystkich tych działań było jednak 
opracowanie poradnika pt. „Jak oszczędzać energię 
elektryczną w domu”, który był jednym z najważniejszych 
narzędzi kampanii. Przygotowany w dwóch wersjach: 
drukowanej (w nakładzie 800 tys. egzemplarzy) oraz in-
ternetowej, zawierał kompendium wiedzy nt. efektywne-
go wykorzystania energii, przy jednoczesnym promowa-
niu jej najczystszej formy – energii elektrycznej. PTPiREE, 
które było partnerem akcji, zaangażowało się w przygo-
towanie treści poradnika. Wydawnictwo dystrybuowano 
w większości za pośrednictwem spółek energetycznych. 

Działania lobbingowe

Istotną formą prowadzenia dialogu z otoczeniem są 
spotkania z decydentami, podczas których omawiane 

są bieżące stanowiska PTPiREE, jako przedstawiciela 
podsektora. Wart podkreślenia jest wkład w spotkania 
podkomisji sejmowych, m.in. ds. energetyki, a także 
w prace nad nowelizacją Ustawy Prawo energetyczne. 
Oprócz tego ważnym działaniem z zakresu public affairs 
jest dostarczanie decydentom materiałów informacyj-
nych i eksperckich przedstawiających stanowisko sek-
tora w szczególnie ważnych kwestiach oraz opiniowanie 
dokumentów i aktów prawnych, które przekazywane są 
Towarzystwu do zgłoszenia uwag w imieniu branży.

Na zakończenie

Na przestrzeni tych 20 lat zdarzyło się bardzo wiele.  
I tak jak na początku podważano sens zajmowania się 
zagadnieniami z obszaru marketingu i public relations 
przez PTPiREE z uwagi na monopolistyczny charakter 
działalności spółek energetycznych, tak i teraz poja-
wiają się opinie poddające w wątpliwość sens współ-
pracy spółek energetycznych w obszarze marketingu 
i komunikacji na konkurencyjnym rynku energii. Nie 
zapominajmy jednak, że pewne zagadnienia – jak do-
starczanie w sposób nieprzerwany bezpiecznej, ekolo-
gicznej energii o dobrych parametrach – jest wspólne 
dla wszystkich spółek. Rynek się zmienia, ale nie może 
zmieniać się dbałość energetyków o bezpieczeństwo 
i komfort klienta. Dlatego podejmowanie tematów 
wspólnych dla wszystkich sens będzie mieć zawsze.  
I tu jest miejsce dla PTPiREE. n

N
 

arzędzia  
marketingu  
bez rozumienia  
ich istoty i znaczenia, 
bez zaangażowania  
pracowników  
na rzecz  
satysfakcjonowania 
klientów  
są mało użyteczne.  
Jak sieci energetyczne 
bez podłączenia ich  
do źródła energii.

prof. henryk mruk
uniweRSYTeT 
ekonomicznY  
w PoznAniu

Obrady IV Ogólnopolskiej Konferencji Marketingowej  
„Promocja użytkowania energii elektrycznej” w 1999 r.  



53 elektryczna  sierpień 2010

RynEk I REgulACjE

W sektorze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Wykorzystanie 
funduszy  
europejskich

Obszar Funduszy Europejskich jest najmłodszym dzieckiem Biura Towarzystwa.  
Idea jego powstania sięga 2004 r., gdy – wraz z wstąpieniem Polski  
do Unii Europejskiej – otworzyły się możliwości korzystania z unijnych funduszy.  
Mając na celu jak najszersze uwzględnienie potrzeb sektora dystrybucji  
energii elektrycznej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania, Towarzystwo 
aktywnie włączyło się we współtworzenie dokumentów programowych  
nowego okresu budżetowego UE na lata 2007-2013, stanowiących podstawę  
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na ten okres, przy wykorzystaniu  
zarówno funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, jak i środków krajowych  
– publicznych i prywatnych.

 
Magdalena Krauwicka

 
BIURO PTPiREE

53 elektryczna  sierpień 2010



54  elektryczna  sierpień 2010

T owarzystwo – od samego 
początku prac nad tymi do-
kumentami – współpracowa-

ło przede wszystkim z Ministerstwem 
Gospodarki (MG) oraz Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego (MRR), zabie-
gając o uwzględnienie potrzeb ener-
getyki w programach ogólnopolskich. 
Wiele starań podjęto także w celu 
uwzględnienia potrzeb rozwojowych 
przedsiębiorstw energetycznych w re-
gionalnych programach operacyjnych, 
przygotowywanych przez zarządy wo-
jewództw. Na kolejnych etapach prac 
współpraca pogłębiała się też z insty-
tucjami wdrażającymi poszczególne 
działania programów operacyjnych, 
odpowiedzialnymi za przygotowywa-
nie konkursów, nabór wniosków o dofi-
nansowanie projektów energetycznych 
oraz ich późniejszą ocenę.

Przez cały czas przygotowań do 
wdrażania unijnych funduszy Towarzy-
stwo współtworzyło zapisy lub uczest-
niczyło w konsultacjach wielu doku-
mentów programowych, w tym m.in.: 
n  Narodowej Strategii Spójności 

(NSS) na lata 2007-2013
n  programów operacyjnych (a 

następnie ich uszczegółowień), 
które oferowały możliwość 
wsparcia przedsięwzięć sektora 
energetycznego, tj.: Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko (POIiŚ), Progra-
mu Innowacyjna Gospodarka, 
regionalnych programów ope-
racyjnych, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

n  rozporządzeń pomocowych, w 
tym szczególnie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 16 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy publicznej na inwesty-
cje w zakresie budowy lub prze-
budowy elektroenergetycznej 
sieci dystrybucyjnej albo sieci 
ciepłowniczej

n  wytycznych MRR, kryteriów 
wyboru projektów infrastruktural-
nych w ramach POIiŚ, metodo-
logii oceny poziomu ograniczenia 
strat energii elektrycznej poprzez 
modernizację sieci dystrybucyj-
nej, treści notyfikacji do Komisji 
Europejskiej dotyczącej pomocy 
publicznej dla przedsiębiorstw 
energetycznych w ramach pro-
gramów operacyjnych NSS na 

lata 2007-2013 oraz wielu in-
nych dokumentów, mających 
znaczenie w procesie pozyski-
wania funduszy unijnych w ob-
szarze energetyki

Większość zgłoszonych przez Towa-
rzystwo propozycji, uwag i postulatów 
do dokumentów, mających wpływ na 
możliwości pozyskiwania funduszy na 
inwestycje sektora energetycznego zo-
stała uwzględniona w przyjętych pro-
jektach dokumentów programowych. 

Ważnym krokiem w pogłębianiu wpły-
wu Towarzystwa na wykorzystywanie 
unijnych funduszy było przyjęcie go 
do grona członków Komitetu Monito-
rującego POIiŚ, którego zadaniem jest 
m.in. monitorowanie realizacji progra-
mu w okresie jego realizacji, tj. w latach 
2007-2015, oraz zatwierdzanie kryteriów 
wyboru projektów składanych przez 
beneficjentów programu. W pracach 
Komitetu Towarzystwo reprezentuje cały 
sektor infrastruktury energetycznej, ob-
jętej finansowaniem programu.

Co więcej, Towarzystwo, dysponu-
jąc wykwalifikowaną kadrą, zasila sze-
regi zespołów ekspertów, oceniają-
cych projekty energetyczne, o których 
dofinansowanie zabiegają podmioty 
sektora w ramach POIiŚ oraz progra-
mów regionalnych. 

Pozyskiwanie  
funduszy UE

 
Na moment, w którym podmioty sek-

tora będą mogły rozpocząć starania 
o dofinansowanie przygotowywanych 
przez nie projektów przyszło dość dłu-
go czekać. Pierwsze konkursy dla ener-
getyki ogłoszono dopiero w 2009 r.,  
a te najbardziej interesujące spółki  

dystrybucji energii elektrycznej – dopiero 
w 2010 r. Wpływ na to miało wiele czyn-
ników, z których najważniejszym była 
przedłużająca się procedura notyfikacji 
pomocy publicznej na przedsięwzięcia 
sektora w Komisji Europejskiej (w której 
Towarzystwo również uczestniczyło).

Ze względu na to, że spółki ener-
getyczne nigdy wcześniej nie miały 
możliwości korzystania z unijnego 
dofinansowania, a tym samym nie 
dysponowały doświadczeniem, tak 
potrzebnym w procesie ubiegania 
się o dotacje, PTPiREE podjęło wiele 
działań, mających na celu udzielenie 
jak najszerszego wsparcia w przygo-
towywaniu się spółek sektora do tego 
procesu. Wśród nich warto wymienić 
kilka najważniejszych, a mianowicie:
n  przygotowano wiele opracowań 

dotyczących różnych zagadnień 
problemowych z obszaru pozy-
skiwania funduszy przez pod-
mioty sektora energetycznego 
(rozsyłane bezpośrednio do 
zainteresowanych, publikowa-
ne w biuletynie Towarzystwa, na 
stronach internetowych, prze-
kazywane  dziennikarzom prasy 
ogólnokrajowej i branżowej) 

n  na bieżąco informowano spółki 
energetyczne o przebiegu i po-
stępie prac nad dokumentami 
programowymi na lata 2007-
2013, udzielano wyjaśnień na 
temat zagadnień nurtujących 
podmioty sektora

n  w ramach Towarzystwa urucho-
miono punkt konsultacyjno-do-
radczy w zakresie dotacji UE dla 
sektora energetycznego (Świad-
czy on szeroki wachlarz usług: 
od udzielania bieżących porad  
i informacji, po kompleksowe 

Ważnym krokiem  
w pogłębianiu  
wpływu Towarzystwa  
na wykorzystywanie  
unijnych funduszy  
było przyjęcie go  
do grona członków  
Komitetu Monitorującego  
POIiŚ.
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przygotowywanie dokumentacji 
projektowej pod kątem aplikowa-
nia o dotacje.)

n  stworzono serwis internetowy 
poświęcony zagadnieniom fun-
duszy unijnych dla energety-
ki, funkcjonujący początkowo 
pod adresem www.ptpiree.pl/
fundusze, a od końca 2009 r. 
www.funduszedlaenergetyki.pl 
(Serwis,  stale aktualizowany  
i rozwijany, zawiera najpełniejszy 
w Polsce zasób informacji, da-
nych i opracowań, poświęconych 
funduszom dla energetyki.)

n  przeprowadzono szereg kon-
ferencji, szkoleń i warsztatów 
nt. różnych zagadnień związa-
nych z pozyskiwaniem fundu-
szy na infrastrukturę energe-
tyczną (Jednym z elementów 
było także zorganizowanie, we 
współpracy z Uniwersytetem 
im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu, studium podyplomowego 
dla przedstawicieli sektora pn. 
„Wzrost konkurencyjności pol-
skiego sektora energetycznego 
poprzez programy pomocowe 
Unii Europejskiej”.)

n  wspierano tworzenie rozwią-
zań modelowych dla projektów 
energetycznych poprzez współ-
pracę z ekspertami unijnej ini-
cjatywy JASPERS.

Ważnym elementem wspierającym 
i integrującym spółki dystrybucyjne 
w zakresie korzystania z funduszy UE 
jest także działalność, koordynowa-
nego przez Towarzystwo, Zespołu ds. 
Funduszy Pomocowych UE, powoła-
nego w marcu 2005 r. 

Lata 2010-2014 pokażą, w jakim zakre-
sie oraz z jakim rezultatem spółki energe-
tyczne poradzą sobie w wyścigu po unij-
ne fundusze. A także, co ważniejsze, jak 
wykorzystają pozyskane pieniądze. Pra-
widłowa, zgodna z unijnymi wymogami 
realizacja dofinansowanych projektów 
często bywa bowiem dużo trudniejsza 
niż samo pozyskanie funduszy.

PTPiREE  
– beneficjent 

Towarzystwo, oprócz wspierania 
podmiotów sektora, samo także podej-
muje starania o pozyskanie środków  

unijnych na realizację celów statuto-
wych. I ma już w tym zakresie pewne 
sukcesy. Wśród przygotowanych przez 
siebie projektów, na realizację których 
pozyskało dofinansowanie, warto wy-
mienić następujące: 
n  „Stop dla niskiej emisji – promocja 

dobrych praktyk i proekologicz-
nych zachowań wśród samorzą-
dów terytorialnych i emitentów 
niskich emisji” – projekt dofinan-
sowany i realizowany w ramach 
Programu Phare 2003 „Organiza-
cje pozarządowe na rzecz zrów-
noważonego rozwoju”

n  zamknięty projekt szkoleniowy dla 
pracowników jednego z opera-
torów systemu dystrybucyjnego, 
obejmujący cykl szkoleń dla 791 
osób w latach 2009-2010, dofi-
nansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (POKL)

n  otwarty projekt szkoleniowy pt. 
„Kompleksowy rozwój pracow-
ników kluczem do wzmocnienia 
potencjału firm sektora energe-
tycznego Polski”, dofinansowa-
ny w ramach POKL, obejmujący 
przeszkolenie 745 pracowników 
przedsiębiorstw sektora w ra-
mach dofinansowanych szkoleń 
w 2010 r.

n  „Fundusze unijne dla energety-
ki – szansą na unowocześnienie 
sektora i rozwój krajowej gospo-
darki” – ogólnopolski projekt 
informacyjno-szkoleniowy, pro-
mujący fundusze unijne dla 
energetyki, dofinansowany w 
ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2007-
2013.

Następne kroki

Obecnie, gdy minął już półmetek 
wykorzystywania funduszy w bieżą-
cym okresie budżetowym, rozpo-
częły się przygotowania do nowego, 
na lata 2014-2020. Korzystając ze 
zdobytej w ostatnich latach wiedzy  
i doświadczenia, Towarzystwo z peł-
nym zaangażowaniem włącza się w 
tworzenie dokumentów programo-
wych na ten okres. Zabiegać będzie 
o jeszcze większy niż obecnie zakres 
wsparcia dla sektora przesyłu i dys-
trybucji energii elektrycznej. Rosnąca 
świadomość UE oraz władz krajo-
wych w zakresie konieczności inwe-
stowania w modernizację i rozwój in-
frastruktury energetycznej może być 
w tych staraniach znaczącym sprzy-
mierzeńcem.

n

P 
rzyszłość  

gospodarcza Polski   
nie zależy od pieniędzy,  
jakie napłyną  
z Brukseli.  
Zależy od integracji  
ze wspólnotą europejską. 
Musimy  
uświadomić ludziom,  
że zjednoczona Europa  
to nie bankomat.

günter Verheugen
komisarz ds. rozszerzenia ue 
(1999-2004) 
komiSJA euRoPeJSkA 
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technika 
i technologie

Normalizacja  
w energetyce

Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania obligatoryjnego systemu polskiej  
normalizacji, ustawą z 1993 r. wprowadzono normalizację powszechną,  
z założenia dobrowolną. Uznano jednak, że zmiana w podejściu do charakteru normy 
wymaga okresu przejściowego i ustawa ta dopuszczała częściowy  
system obligatoryjny. Obecna ustawa o normalizacji z 12 września 2002 r.1,  
wprowadziła z mocy prawa wyłącznie dobrowolne stosowanie norm.

 
Jarosław Tomczykowski 

 
    BIURO PTPiREE
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Po wejściu w życie ustawy można było spotkać 
się z obawami, że trudno jest np. projektować, 
budować sieci energetyczne bez obowiąz-

ku stosowania określonych norm. Z jednej strony ustawa 
wprowadziła zasadę dobrowolności uczestnictwa w pro-
cesie opracowywania i stosowania norm, to jednak z dru-
giej strony przyzwyczajeni byliśmy do „wykazu norm do 
obowiązkowego stosowania”. To przyzwyczajenie było na 
tyle duże, że trudno było nam się poruszać w przypadku, 
gdy w jakimś obszarze nie było aktualnych norm. Dlatego 
stosowanie norm przyjmowaliśmy i przyjmujemy dalej jako 
obowiązek. Teraz, po kilku latach obowiązywania ustawy, 
możemy mówić o świadomym i celowym stosowaniu norm, 
które traktujemy jako warunek konieczny zapewnienia od-
powiedniej jakości. Dodatkowo zdajemy sobie sprawę,  
że niestosowanie norm może mieć bardzo poważne kon-
sekwencje, gdyż każdorazowo wymaga dwustronnego  
(inwestor – zamawiający, nabywca – dostawca) uzgodnie-
nia płaszczyzny porozumienia i dokumentów odniesienia,  
a to nie pozostaje bez wpływu na cenę wyrobu czy usługi.

W wyniku wprowadzania norm europejskich wycofywane 
są polskie normy (PN) sprzeczne z normami europejskimi. 
Normy europejskie składają się często z części zasadni-
czych, zawierających rozdziały wspólne dla wszystkich, 
krajów – niezależnie od ich położenia geograficznego – 
oraz Normatywnych Warunków Krajowych (NNA), które 
uwzględniają warunki klimatyczne danego kraju, odzwier-
ciedlają dotychczasową praktykę krajową oraz zawierają 
uzupełnienia wymagane przez obowiązujące prawo lub 
inne regulacje krajowe. Bez NNA stosowanie normy jest 
praktycznie niemożliwe. Wówczas pojawia się pytanie, czy 
można stosować wycofane PN? Takie pytania kilka lat temu 
padały często, teraz jesteśmy już przekonani, że można. 
Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, któ-
rych stosowanie jest zakazane. (...) Normy wycofane tym 
różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowo-
czesne rozwiązania – z punktu widzenia postępu naukowo-
technicznego – jednak rozwiązania te nie są błędne.2

Innym zagadnieniem budzącym do tej pory dyskusje jest 
finansowanie prac normalizacyjnych. Zgodnie z ustawą, 
normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z wła-
snych środków, choć zdarzają się głosy, że to wyłącznie 
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) powinien finansować 
opracowanie norm i inne prace normalizacyjne, jak np. 
koordynację branżową, opiniowanie, czy też uzgadnianie 
projektów dokumentów normalizacyjnych i to nie tylko pol-
skich, ale i regionalnych (np. europejskich) lub międzyna-
rodowych. 

PTPiREE, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży 
energetycznej, współpracuje od wielu lat z PKN. Najczęściej 
jest to pomoc przy wydaniu norm w języku polskim, bądź 
– jak w przypadku normy do linii napowietrznych – opra-
cowanie załącznika krajowego (PN-EN 50341-3-22:2010 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemien-
nego powyżej 45 kV – Część 3: Zbiór normatywnych wa-
runków krajowych – Polska wersja EN -50341-3-22:2001). 
Możliwość wprowadzania norm i innych dokumentów nor-
malizacyjnych w języku oryginału, czyli w języku innym niż 
polski, wykorzystywana przez PKN jest dużym utrudnieniem  

dla użytkowników. Barierą jest nie tylko język, ale również 
możliwość przyjęcia różnej interpretacji zapisów normy. 
Stąd staraniem PTPiREE były lub są tłumaczone na język 
polski następujące normy:
n  PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napo-

wietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV 
włącznie - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfika-
cje wspólne

n  PN-EN 50341-1:2005/A1:2009 Elektroenergetycz-
ne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 
45 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje 
wspólne

n  PN-EN 50438:2010 Wymagania dotyczące równo-
ległego przyłączania mikrogeneratorów do publicz-
nych sieci rozdzielczych niskiego napięcia

Teraz, po kilku latach obowiązywania ustawy, możemy mówić 
o świadomym i celowym stosowaniu norm, które traktujemy 
jako warunek konieczny zapewnienia odpowiedniej jakości.
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n  PN-EN 61000-4-30:2009 Kompatybilność elektroma-
gnetyczna (EMC) – Część 4-30: Metody badań i po-
miarów – Metody pomiaru jakości energii

n  PN-EN 16001:2009 Systemy zarządzania energią – 
Wymagania i zalecenia użytkowania

Stwierdzenie, że normy tworzą zainteresowani na wła-
sne potrzeby można urzeczywistnić podpisując umowę  
z PKN na przeprowadzenie formalnej procedury uzgodnienia  
i zatwierdzenia normy. Zainteresowana strona musi opra-
cować wersję roboczą normy, która następnie po przejściu 
procedury opiniowana przez właściwy Komitet Techniczny 
(KT), zostanie skierowana do zatwierdzenia.

Inną ważną sprawą wartą podkreślenia jest fakt, że powo-
łane ustawą z 2002 r. Komitety Techniczne PKN, zajmują się 
merytoryczną stroną prac normalizacyjnych (opracowywanie 
norm, opiniowanie projektów norm europejskich) i są jedy-
nym organem uprawnionym do wnioskowania o zatwierdze-
nie projektu polskiej normy. KT to ciała złożone z ekspertów 
delegowanych przez instytucje zainteresowane normalizacją. 
Trochę to dziwnie zabrzmi, ale PKN nie jest odpowiedzialny 
za treść norm i nie jest urzędem tworzącym przepisy tech-
niczne. Nadzoruje jedynie zgodność procesów opracowy-
wania norm z przepisami wewnętrznymi PKN. Zatwierdzenie 
projektu przez PKN jest formalnym stwierdzeniem tej zgod-
ności i nadaniem projektowi statusu normy krajowej. Wszyst-
kie decyzje merytoryczne co do zapisów norm podejmuje KT. 
Zatwierdzania dokonuje prezes PKN na wniosek KT. Zatwier-
dzenie odnosi się tylko do poprawności proceduralnej. Za 
treść merytoryczną odpowiada KT. Stąd ważne jest, aby KT 
były szeroko reprezentowane. Według nowych zasad, człon-
kiem KT może być wyłącznie podmiot, który deleguje do prac 
w KT swojego reprezentanta. Komitety zatwierdzają nie tylko 
normy, ale także inne dokumenty normalizacyjne. Mogą to 
być np. specyfikacje techniczne, raporty czy wytyczne. 

W dzisiejszych czaszach, kiedy praktycznie każda norma 
jest wprowadzeniem normy europejskiej, w ramach działal-
ności KT mamy możliwość zgłaszania uwag i propozycji do 
norm europejskich jeszcze na etapie ich powstawania. Nie-
stety często z tej możliwości nie korzystamy. Stąd nie mamy 
wpływu na treść przyszłej normy, która będzie także PN. 

Sekretariaty KT prowadzi PKN lub inna jednostka organi-
zacyjna, której PKN powierzył prowadzenie sekretariatu w 
drodze odrębnej umowy. W tej dziedzinie PTPiREE również 
wspiera PKN, bowiem prowadzi sekretariat Komitetu Tech-
nicznego 304 ds. aspektów systemowych dostawy energii 
elektrycznej. Komitet ten zajmuje się tematykę dotyczącą 
zarządzania rynkiem energii elektrycznej. Zadaniem sekre-
tariatu KT jest zapewnienie obsługi organizacyjno-technicz-
nej prac KT.

Okres kilku ostatnich lat to zmiany w normalizacji, pole-
gające przede wszystkim na ścisłym powiązaniu norma-
lizacji krajowej z międzynarodową. Z perspektywy czasu 
możemy powiedzieć, że proces transformacji przeszliśmy 
bez większych porażek. Oczywiście były momenty, kiedy 
nie tylko użytkownicy, ale i PKN uczył się zachowania w 
nowej sytuacji. Ale teraz już wiemy, czy chcemy, czy musi-
my stosować normę. Wiemy, gdzie można ją kupić, gdzie 
zamówić jej opracowanie. Pozostaje tylko życzyć, abyśmy 
byli bardziej świadomi faktu, że jeżeli normy mają spełniać 
nasze oczekiwania, to musimy niestety zaangażować się w 
proces ich powstawania. 

n

1. Ustawa o normalizacji z 12 września 2002 r. (Dz. U.02.169.1386).
2. U. Teper, „Normalizacja” 6/2001.
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Historia ostatnich lat… dwudziestu

Linie  
kablowe

W sieci elektroenergetycznej z roku na rok niezaprzeczalnie wzrasta procentowy 
udział linii kablowych. Tendencja ta obserwowana jest zarówno w sieciach niskich,  
średnich, jak i wysokich napięć. Wielokrotnie o decyzji budowy linii kablowej w miejsce 
linii napowietrznej oraz przy budowie nowych linii nie decydują tylko aspekty  
techniczne lub ekonomiczne. Coraz częściej presja społeczna i opinia ludzi mieszkających  
w pobliżu jest czynnikiem decydującym o wyborze rodzaju linii energetycznej. 

 
Aleksandra Rakowska

 
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, BIURO PTPiREE
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W Wielkopolsce najbardziej 
spektakularnym sprzeci-
wem przeciwko budowie 

linii napowietrznej wysokiego napięcia 
były protesty mieszkańców Kamionek 
pod Poznaniem, którzy skutecznie 
wstrzymywali przez kilka lat budowę 
i uruchomienie linii Ostrów Wielko-
polski – Plewiska. Brak społecznej 
akceptacji budowy nowych obiektów 
elektroenergetycznych  jest obecnie 
problem, z którym borykają się inwe-
storzy na całym świecie. 

Z tego tylko powodu przy wybo-
rze rodzaju linii decyzja powinna być 
jednoznaczna. Jeżeli tylko warunki 
techniczne (i ekonomiczne niestety 
także) pozwalają, to nowa lub mo-
dernizowana linia powinna być ka-
blowa! Przemawia za tym także fakt 
ogromnego postępu w technologii 
materiałów stosowanych do produk-
cji kabli i osprzętu kablowego, a co 
za tym idzie bardzo wysoka jakość 
kabli i elementów osprzętu obecnie 
oferowanych przez znaczące na ryn-
ku firmy.  Zdecydowanie zmieniła się 
także świadomość służb, które ukła-
dają linie kablowe i instalują osprzęt. 
Odpowiednie kontrole ze strony in-
westorów oraz tych, którzy te linie 
będą eksploatowali również wpłynęły 
na wyraźne podniesienie poziomu 
prac instalacyjnych. 

Zespół ds. kabli elektroenerge-
tycznych PTPiREE 20 lat temu za 
główne zadanie stawiał sobie ocenę 
poziomu awaryjności kablowych linii 
SN oraz szukanie dróg, aby uzyskać 
znaczącą poprawę niezawodności 
ich pracy.  Np. już w 1996 r. prze-
prowadzono bardzo szeroką akcję 
zbierania danych o liczbie oraz przy-
czynach uszkodzeń linii kablowych 
i napowietrznych SN. Wyniki analizy 
tych danych zdecydowanie nie były 
optymistyczne. Niestety na wielu 
obszarach naszego kraju uzyskano 
wówczas kilkunastokrotnie wyższe 
wartości współczynnika uszkodzeń 
niż średnie wartości odnotowywane w 
tym czasie w innych państwach euro-
pejskich. Na obszarze działania tylko 

kilku spółek dystrybucyjnych w 1996 r.  
udało się uzyskać wartości wynoszące  
ok. 10 uszkodzeń na 100 km linii 
kablowej. Dodatkowo – zgodnie ze 
światowymi doświadczeniami z eks-
ploatacji sieci elektroenergetycznej 
SN – wskaźniki uszkodzeń linii ka-
blowych są zawsze niższe niż takie 
wskaźniki dla linii napowietrznych. 
Doświadczenia polskiej energetyki 
dystrybucyjnej wskazywały wówczas 
niestety… odmienną tendencję. Na 
rysunku 1 zestawiono wartości współ-
czynnika uszkodzeń obu rodzajów linii 
– kablowej i napowietrznej – uzyskane 
w 1996 r. 

Mimo trudności eksploatacyjnych  
z nowoczesnymi na tamte czasy kabla-
mi o izolacji wytłaczanej (nazywanych  
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Rys. 1. Wskaźnik uszkodzeń sieci elektroenergetycznej SN w  1996 r. w polskich zakładach energetycznych.

Jeżeli tylko  
warunki techniczne  
(i ekonomiczne  
niestety także) pozwalają,  
to nowa  
lub modernizowana linia 
powinna być linią kablową!
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wówczas „kablami suchymi”) cieszył 
jednak fakt, że sieć kablowa SN wy-
raźnie rozwijała się. Zaczęto budo-
wać pierwsze linie kablowe 110 kV.  
Nasz największy producent kabli w 
1988 r. rozpoczął produkcję kabli o 
izolacji z polietylenu usieciowanego i 
jednocześnie definitywnie zakończył 
produkcję kabli z ekranami taśmowy-
mi na izolacji, zastępując je ekranami 
wytłaczanymi, nakładanymi w jednej 
operacji technologicznej wraz z izola-
cją kablową. Na całym świecie  naj-
wyższy poziom uszkodzeń zarejestro-
wano dla kabli wyprodukowanych w 
połowie lat 70. Problem ten był zmorą 
elektroenergetyki na całym świecie, a 
nie tylko w Polsce. 

Kable tzw. drugiej generacji, o zde-
cydowanie lepszych parametrach 
eksploatacyjnych, to kable wyprodu-
kowane na liniach technologicznych, 
w których zastosowano wytłaczar-
ki, umożliwiające nakładanie trzech 
warstw: ekran na żyle roboczej, izola-
cję i ekran na izolacji w jednej operacji 
technologicznej –  tzw. triple extrusion. 
Zamiana ekranów taśmowych na ekra-
ny wytłaczane oraz wprowadzanie do 

kolejnych, ulepszonych konstrukcji 
środków i sposobów zwiększających 
odporność izolacji na drzewienie 
wodne – poprzez zapobieganie roz-
przestrzenianiu się wody lub wilgoci w 
całej objętości kabla – spowodowały 
wyraźne polepszenie jakości produ-
kowanych kabli elektroenergetycz-
nych SN o izolacji wytłaczanej z po-
lietylenu termoplastycznego (PE) lub 
polietylenu usieciowanego (XLPE).

Kolejne lata przyniosły bardzo dyna-
miczny rozwój linii kablowych, układa-
nych już tylko kablami o izolacji XLPE  
i osiągnięcie coraz wyższych pozio-
mów niezawodności eksploatowanych 
linii kablowych. Na rysunku 2 pokazano 
zdecydowanie bardziej optymistyczne 
dane o liniach kablowych SN na przy-
kładzie danych eksploatacyjnych z 5 
spółek dystrybucyjnych.

Ostatnie lata przyniosły zauważalny 
rozwój linii kablowych 110 kV. Oczywi-
ście linie takie budowane są głównie  
w Warszawie i w innych dużych mia-
stach. Ale powstaje także wiele linii 
na terenie elektrowni i zakładów prze-
mysłowych. Możemy pochwalić się 
również faktem, że i w Polsce mamy 

wreszcie pierwszą linię kablową na 
napięcie 400 kV. 

Mówiąc o liniach kablowych na na-
pięcie 400 kV, na świecie wyraźnie ob-
serwuje się ogromne zainteresowanie 
właśnie tymi inwestycjami. Wydłuża się 
również lista oddanych do eksploatacji 
linii kablowych na napięcie 500 kV. Za-
początkowała to Japonia, ale obecnie 
wiele krajów może poszczycić się po-
siadaniem tego typu linii. 

Przy budowie nowych linii pojawił się 
kolejny problem techniczny – potrzeba 
budowania coraz dłuższych linii WN  

Próbka kabla 400 kV z linii Pątnów II 
(produkcja Brugg Kabel AG)  
oraz próbka kabla 110 kV z linii  
Jeżyce-Bema Poznań (producent  
TeleFonika Kable Zakład w Bydgoszczy).
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i NN powoduje konieczność stosowa-
nia systemów do kompensacji mocy 
biernej, co wymaga wprowadzenia 
nowych rozwiązań technicznych.

Spotkania zespołu ds. kabli PTPiREE  
odbywały się w wielu miejscach,  
m.in. w Bełchatowie, Nałęczowie, Po-
znaniu i Warszawie. Ale zawsze na 
bieżąco śledziliśmy także najnowsze 

osiągnięcia przemysłu kablowego. 
Nie tylko na targach energetycz-
nych w kraju i za granicą, ale także 
odwiedzając największą fabrykę ka-
bli w Bydgoszczy. Obecnie oferu-
je ona m.in. tzw. hybrydowe kable  
400 kV,  czyli posiadające w swej 
konstrukcji światłowody, umożliwia-
jące śledzenie temperatury w czasie 

rzeczywistym wzdłuż całej linii kablo-
wej. A systemy RTTR (czyli Real Time 
Thermal Rating) stają się standardem 
w liniach kablowych WN i NN na ca-
łym świecie, ponieważ umożliwiają 
dokonywanie regulacji obciążenia 
prądowego w poszczególnych, stra-
tegicznie ważnych liniach kablowych 
w zależności od warunków otoczenia 
linii, a także stanu izolacji kablowej. 

„Kablowcy” skupieni w Zespole  
ds. kabli PTPiREE spotykali się wie-
lokrotnie, dyskutując nad aktualnymi 
problemami służb eksploatacyjnych. 
O ile wcześniej dominującym tema-
tem była awaryjność linii kablowych, 
to obecnie główna część dyskusji do-
tyczy diagnostyki linii kablowych. I to 
nie tylko linii kablowych SN, ale także 
linii na wyższe napięcia. Prowadzone 
są również bardzo intensywne prace 
nad nową instrukcją eksploatacji linii 
kablowych –  z wykorzystaniem ogól-
noświatowej wiedzy naukowej i do-
świadczeń eksploatacyjnych. 

Lista problemów do rozwiązywania 
jest jednak nadal długa, ale i… bardzo 
interesująca, a obecny czas określany 
jest głównie jako era diagnostyki linii 
kablowych. Zapraszamy do współ-
pracy! 

n

Bieżąca znajomość  
stanu technicznego  
sieci kablowych  
wysokiego  
i średniego napięcia  
jest ważnym elementem  
wspierającym proces  
zarządzania majątkiem. 

prof. edward gulski
DeLFT uniVeRSiTY 
oF TechnoLogY, 
PoLiTechnikA PoznAŃSkA

Zespół PTPiREE ds. kabli w fabryce w Bydgoszczy. 2000 r.
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Historia zasługująca na zachowanie w pamięci

Linie  
izolowane

Od początku lat 90. jesteśmy uczestnikami procesu tworzenia w kraju reguł gry  
rynkowej, które ostatecznie powinny stworzyć jednolity mechanizm gospodarczy, 
funkcjonujący według określonych praw ekonomicznych. Wśród gałęzi przemysłu, 
które poddano działaniu mechanizmów rynkowych jest szeroko rozumiany  
sektor energetyczny, z podsektorem elektroenergetycznym włącznie. Rozpoczęty 
wówczas i nadal trwający proces rynkowych przemian w krajowym podsektorze  
elektroenergetycznym tworzy zupełnie nowe warunki funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych. Przede wszystkim zyskały one więcej swobody w kreowaniu własnej 
strategii rozwoju. 

 
Waldemar Skomudek

 
PSE OPERATOR
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S zansę na rynkowy rozwój – z zachowaniem wyso-
kiego jego tempa – stanowiło wspólne działanie 
ówczesnych zakładów energetycznych. Działanie w 

okolicznościach zmian strukturalnych sektora energetycz-
nego wymagało jednak znacznie bardziej rozwiniętej inte-
gracji środowiska, zdolnej do reprezentowania wspólnych 
stanowisk i poglądów. To jednak było możliwe do osiągnię-
cia głównie poprzez powołane do życia stowarzyszenia o 
nazwie „Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej”. W pierwszym okresie funkcjonowania Towa-
rzystwa jego działalność bardzo mocno koncentrowała się 
na normalizacji zagadnień związanych z projektowaniem  
i budową linii napowietrznych niskich i średnich napięć, ze 
szczególnym uwzględnieniem zastosowania w technologii  

ich wykonania przewodów izolowanych i w osłonie izo-
lacyjnej, żerdzi wirowanych i drewnianych (służących 
jako konstrukcje wsporcze), zaproponowania rozwiązań 
tzw. słupów figurowych wyposażonych w urządzenia do-
datkowe jak: odłącznik, głowica kablowa i inne, a także  
w opracowaniu rozwiązań typizacyjnych linii wielotoro-
wych i wielonapięciowych. 

Jednym z wielu rozwiązań technicznych, które na stałe 
wpisały się w katalog rozwiązań typowych są elektroener-
getyczne linie napowietrzne z przewodami w izolacji polime-
rowej, w których – zamiast przewodów gołych – stosuje się 
pokryte cienką warstwą izolacji. W wyniku tej modyfikacji,  
w ich budowie uzyskano nowe cechy użytkowe, montażowe 
i eksploatacyjne. Dzięki wielu zaletom tego rozwiązania w 
połowie lat 90. część spółek dystrybucyjnych wprowadziła 
obowiązek stosowania przewodów w izolacji polimerowej 
w nowych liniach napowietrznych niskiego napięcia. Pra-
ce nad zastosowaniem przewodów izolowanych w Polsce 
obejmowały również przeprowadzenie odpowiednich ba-
dań, które w zakresie analizy wytrzymałości statycznej ukła-
du izolacji zostały zrealizowane na Politechnice Poznańskiej,  
a w zakresie wytrzymałości układu izolacji w warunkach 
występowania łuku prądu zwarciowego – w Instytucie  
Energetyki w Warszawie. Otrzymane wyniki badań po-
twierdziły zasadność stosowania w krajowych liniach na-
powietrznych średniego i niskiego napięcia przewodów w 
izolacji polimerowej. Zostały również wykorzystane przez 
projektantów przy opracowaniu rozwiązań typowych tych 
linii, a kolejne badania, tym razem prawidłowej współpracy 
tych przewodów z osprzętem, doprowadziły do końcowej 
aprobaty tej technologii. 

Od chwili powstania Towarzystwo podjęło się m.in. ko-
ordynacji działań związanych z opracowaniem albumów 
typizacyjnych, w szczególności odnoszących się do linii 
napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz stacji 

Towarzystwo  
podjęło się m.in. 
koordynacji działań 
związanych  
z opracowaniem 
albumów typizacyjnych, 
w szczególności 
odnoszących się  
do linii napowietrznych 
niskiego i średniego 
napięcia oraz stacji 
transformatorowych  
SN/nn.

Towarzystwo doprowadziło do opracowania albumów  typizacyjnych, a w wielu przypadkach do ich nowelizacji.
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transformatorowych SN/nn. Typizacja, jako jeden z głów-
nych czynników oddziaływania na procesy: inwestycyjny  
i eksploatacyjny, objęła również linie w izolacji polimerowej 
od początku ich wprowadzenia w Polsce. Albumy typiza-
cyjne były opracowywane przez krajowe biura projektowe 
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi zespołów tematycz-
nych Towarzystwa. 

W ciągu minionego 20-lecia, odpowiadając na bieżące 
potrzeby spółek dystrybucyjnych, Towarzystwo doprowa-
dziło do opracowania albumów typizacyjnych, a w wielu 
przypadkach do ich nowelizacji.

Towarzystwo podjęło się również opracowania pro-
jektu normy dotyczącej budowy linii z przewodami w 
izolacji polimerowej. Zespół autorski, realizujący prace 
nad opracowaniem projektu tej normy, doprowadził do 
jej otwartej ankietyzacji w spółkach dystrybucyjnych i – 
po wielokrotnym dokonywaniu zmian w zapisach – do 
jej wydania w 2003 r. Do dziś norma ta stanowi jeden 
z podstawowych dokumentów wykorzystywanych przy 
projektowaniu i budowie linii z przewodami w izolacji 
polimerowej.

Chcąc sprostać wymaganiom spółek dystrybucyjnych, 
w 1994 r. Towarzystwo wydało książkę pt. „Elektroenerge-
tyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi”. Jej 
treść stanowi podsumowanie ówczesnej wiedzy z zakre-
su projektowania, budowy, montażu i eksploatacji elek-
troenergetycznych linii napowietrznych z przewodami w 
izolacji polimerowej. Była także próbą usystematyzowa-
nia upowszechnionych materiałów dotyczących tego typu 
rozwiązań. Kolejną publikacją, odnoszącą się do tego 
rozwiązania, były wydane w 1999 r. „Wytyczne budowy  
i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych 
z przewodami izolowanymi na napięcie do 30 kV”.

Ponadto w minionym 20-leciu Towarzystwo było organi-
zatorem wielu kongresów, konferencji technicznych i sym-
pozjów tematycznie związanych z tą technologią. Ponadto 

jest organizatorem szkoleń i seminariów poświęconych tej 
tematyce.

Przez 20 lat Towarzystwo zyskało znaczącą rolę w śro-
dowisku elektroenergetycznym również dzięki zaangażo-
waniu w tworzenie opracowań technicznych odnoszących 
się do wielu innych, istotnych i nowatorskich rozwiązań, 
które z reguły umożliwiały bezpośrednie wdrożenie no-
wych technik i zastosowania nowych technologii w ener-
getyce zawodowej. Przykładem takich rozwiązań są m.in. 
inicjatywy wdrożeniowe małogabarytowych stacji transfor-
matorowych SN/nn, zastosowanie żerdzi wirowych i drew-
nianych do budowy linii napowietrznych SN i nn, jedno-
litego systemu łączności technologicznej, propagowanie 
rozwoju technologii prac pod napięciem na wszystkich 
poziomach napięcia, a także bardzo bogata działalność 
w obszarze eksploatacji sieci rozdzielczej i przesyłowej, 
obejmująca opracowanie propozycji zmian aktów praw-
nych, instrukcji i wytycznych oraz wykonywanie – przy 
współpracy ze spółkami dystrybucyjnymi – analiz awaryj-
ności sieci i jej elementów. 

Wymienione obszary zaangażowania Towarzystwa nie 
wyczerpują katalogu zagadnień, w których odnotowany 
jest udział Towarzystwa. Jednak przywołane tematy są 
potwierdzeniem tego, że działalność Towarzystwa jest 
bardzo intensywnie i skutecznie prowadzona. Wdrażanie 
w krajowym podsektorze elektroenergetycznym nowych 
technik i technologii Towarzystwo realizowało z uwzględ-
nieniem nie tylko walorów funkcjonalnych, ale również nie 
zaniedbując aspektu efektywności ekonomicznej. W sfe-
rze opracowań typizacyjnych, normalizacyjnych, a przede 
wszystkim regulacji prawnych wypełniło lukę instytucjo-
nalną, przyjmując rolę reprezentanta jednostek dystrybu-
cyjnych i przesyłowej. 

Mijające 20-lecie działalności Towarzystwa to imponu-
jąca historia organizacji elektroenergetyków, ludzi branży 
skutecznie uczestniczących w tak bardzo potrzebnym roz-
woju krajowego podsektora elektroenergetycznego. n

Z
 

asadnicza sprawa 
to rozwój  technologii 
energetycznych,  
włączenie się Polski  
do europejskich  
inicjatyw  
przemysłowych  
w poszczególnych  
sektorach energetyki.

prof. Jerzy Buzek
Przewodniczący 
PARLAmenTu 
euRoPeJSkiego

Towarzystwo angażowało się m.in. w inicjatywy wdrożenia 
małogabarytowych stacji transformatorowych SN/nn.



Działania PTPiREE 
w zakresie prac 
pod napięciem

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej od początku swego istnienia 
w sposób aktywny zajmowało się technologiami eksploatacji sieci elektroenergetycznych 
bez pozbawiania zasilania odbiorców, znanymi jako prace pod napięciem (PPN). 

 
Wojciech Kozubiński 

 
BIURO PTPiREE
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T echnologie te zostały zastoso-
wane w Polsce po raz pierw-
szy na większą skalę w poło-

wie lat 70. XX w., kiedy to w zakładach 
energetycznych zastosowano metody 
prac „w kontakcie” oraz „z odległości” 
przy wykonywaniu prac w liniach napo-
wietrznych niskiego napięcia. Ponowny 
rozwój technologii PPN nastąpił wraz z 
nadejściem lat 90., kiedy to z jednej stro-
ny zniknęły dotychczasowe przeszkody, 
które hamowały rozwój tej technologii, 
a z drugiej rynkowe podejście spółek 
dystrybucyjnych do zasad obsługi klien-
ta było sprzeczne z pozbawianiem go 
zasilania. W związku z tym PTPiREE w 
1994 r., w ramach działań zespołów ds. 
PPN, zajęło się przygotowaniem nowych 
technologii PPN, a także modernizacją 
istniejących oraz opracowaniem nowej 
dokumentacji w tym zakresie. 

W pierwszej kolejności zostały opra-
cowane karty technologiczne doty-
czące wykonywania PPN w liniach 
napowietrznych niskiego napięcia z 
przewodami izolowanymi, a następnie 
w 1996 r. opracowano nową „Instruk-
cję pracy pod napięciem przy urządze-
niach elektroenergetycznych do 1 kV”. 
W tym samym roku opracowano nowe 
programy szkoleniowe dla monterów, 
instruktorów i pracowników dozoru. 

Po wdrożeniu tej dokumentacji Ze-
spół ds. prac pod napięciem zbierał 
dotyczące jej uwagi, analizował nowe 

technologie oraz warunki organizacji 
prac stosowane na całym świecie, 
jak też doświadczenia w zakresie sto-
sowania PPN w naszym kraju. Z po-
czątkiem 1999 r. PTPiREE rozpoczęło 
kompleksowe działania zmierzające 
do wprowadzenia w Polsce nowych, 
nowoczesnych technologii PPN w sie-
ciach niskich i średnich napięć.

Wspomniane działania rozpoczęto 
od technologii czyszczenia „na sucho” 
urządzeń elektroenergetycznych na 

napięcie do 30 kV. Wynikiem działań 
Zespołu PTPiREE ds. PPN było przy-
gotowanie w 1999 r. nowej technologii 
opisanej w „Instrukcji czyszczenia pod 
napięciem urządzeń elektroenergetycz-
nych do 30 kV”. Opracowany został 
również komplet programów szkole-
niowych dla instruktorów, monterów 
i pracowników dozoru. Na początku 
2001 r., ze względu na zmiany prawne, 
dokonano aktualizacji całej dokumen-
tacji. Rozwinięciem tej technologii była 

PTPiREE w ramach działań zespołów ds. PPN, zajęło się przygotowaniem nowych technologii PPN, a także modernizacją 
istniejących oraz opracowaniem nowej dokumentacji w tym zakresie. 

Z 
decydowanie  

bezpieczniej  
pracować  
pod napięciem  
wiedząc o tym  
niż bez napięcia  
tylko tak sądząc.

Zasłyszane od Francuzów

Bogumił Dudek
PoLSki komiTeT 
BezPieczeŃSTwA 
w eneRgeTYce SeP
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opracowana w 2002 r. „Instrukcja prze-
glądu pod napięciem urządzeń elektro-
energetycznych do 30 kV”, obejmująca: 
czyszczenie „na sucho”, czyszczenie 
„na mokro”, uzupełnianie syciwa oraz 
dokręcanie połączeń śrubowych.

W kolejnym etapie porządkowania 
dokumentacji i technologii PPN było w 
2001 r. zaktualizowanie instrukcji PPN 
w liniach napowietrznych nn. W instruk-
cji dokonano poprawek związanych ze 
zmianą stanu prawnego, uporządko-
wano i ujednolicono zapisy dotyczące 
przebiegu prac, wprowadzono możli-
wość zastosowania „Formularza planu 
pracy” oraz nadano jej nową nazwę 
„Instrukcja PPN przy elektroenergetycz-
nych liniach napowietrznych do 1 kV”. 
Aktualizacji poddano również programy 
szkoleniowe.

Biorąc pod uwagę wykonywane 
przez PTPiREE w latach 90. prace 
w zakresie PPN niskich napięć, lukę 
stanowiły jedynie prace na liniach ka-
blowych. Prace zmierzające do jej 
wypełnienia prowadzone były przez 
PTPiREE już od 1996 r., a główną przy-
czyną opóźnień był brak odpowiednich 
narzędzi do prowadzenia tych prac. 
Jednak pod koniec lat 90. znalazł się 
w Polsce producent specjalistycznych 
narzędzi do PPN przy urządzeniach 
rozdzielczych i liniach kablowych nn. 
Dlatego też postanowiono przyśpie-
szyć prace Zespołu PTPiREE nad do-
kumentacją dotyczącą prac przy tych 
urządzeniach. Działania te zakończono 

w styczniu 2000 r., a ich wynikiem była 
„Instrukcja prac pod napięciem przy 
elektroenergetycznych urządzeniach 
rozdzielczych i liniach kablowych do  
1 kV” wraz z programami szkoleniowy-
mi. Materiały te były pierwszym w Pol-
sce w pełni profesjonalnym komple-
tem dokumentacji dla technologii PPN 
w liniach kablowych oraz urządzeniach 
rozdzielczych nn. Przy opracowywaniu 
technologii uwzględniono najnowsze 
światowe rozwiązania w dziedzinie 
PPN oraz wiedzę i doświadczenia 
zdobyte w Polsce. W ten sposób zo-
stał przygotowany komplet bardzo 
nowoczesnych technologii oraz doku-
mentacji, stanowiący jednolitą i spójną 
całość w zakresie PPN przy urządze-
niach do 1 kV. 

W wyniku przeobrażeń i zmian or-
ganizacyjnych, jakie dokonały się w 
elektroenergetyce sieciowej w XXI w.,  
w ramach działań Towarzystwa doko-
nano połączenia obu instrukcji PPN  
w sieciach nn, tworząc w 2003 r. „In-
strukcję prac pod napięciem przy elek-
troenergetycznych liniach napowietrz-
nych i kablowych oraz urządzeniach 
rozdzielczych do 1 kV”. Dalsze zmiany 
organizacyjne i postęp technologiczny 
w 2009 r. zaowocowały wydaniem II tej 
instrukcji, zawierającym nowe technolo-
gie i zasady organizacji pracy.

Realizując postanowienia ze spotka-
nia Forum Dyrektorów Technicznych 
Zakładów Energetycznych, zorgani-
zowanego przez PTPiREE w 1993 r.,  

przy Towarzystwie powołano Zespół  
ds. PPN w sieciach SN, którego prze-
wodniczącym został inicjator przedsię-
wzięcia dyrektor Lesław Rogiński z Za-
kładu Energetycznego SA w Olsztynie. 
Po przeprowadzeniu analizy opłacal-
ności zastosowania technologii PPN w 
polskich sieciach SN, ogłoszono kon-
kurs ofert na dostawę tej technologii do 
naszego kraju. Po szczegółowym prze- 
analizowaniu nadesłanych do PTPiREE 
ofert, wybrano Electricity Supply Board 
International (ESBI) z Irlandii. Firma 
ta, we współpracy z polskimi specjali-
stami  z PTPiREE, przystosowała po-
siadaną  technologię do polskich wa-
runków i potrzeb. W 1997 r. ESBI wraz  
z PTPiREE przeprowadziła szkolenie 
pierwszej grupy instruktorów i monte-
rów, a także opracowała „Instrukcję wy-
konywania PPN w sieciach 15 i 20 kV”   
wraz z kartami technologicznymi  
oraz pełnym pakietem dokumentów 
pomocniczych (podręcznik do nauki, 
programy szkoleniowe itd.). Dzięki 
działaniom Towarzystwa oraz przewod-
niczącego Zespołu ds. PPN w sieciach 
SN, udało się doprowadzić również do 
pojawienia się na polskim rynku dystry-
butorów sprzętu i narzędzi do wykony-
wania tych prac oraz firmy montującej 
w Polsce podnośniki z wysięgnikiem 
izolacyjnym, które są podstawowym 
sprzętem do wykonywania PPN w sie-
ciach 15 i 20 kV.

Propagując ideę PPN, w 1998 r. Towa-
rzystwo zaczęło organizować cykliczną 
konferencję (jako kontynuację konferen-
cji na ten temat organizowanych wcze-
śniej w Polsce) „PPN w sieciach nn, SN 
i WN w Polsce i na świecie”. Jubileuszo-
wa, X konferencja PPN została zorgani-
zowana w czerwcu br.

W 2008 r. PTPiREE było inicjatorem 
i bezpośrednim organizatorem cy-
klicznej (odbywającej się w różnych 
państwach Europy) Międzynarodowej 
Konferencji PPN ICOLIM. Konferencja 
cieszyła się bardzo dużym zaintere-
sowaniem uczestników i wzięło w niej 
udział ponad 400 osób.

W najbliższym czasie PTPiREE pla-
nuje dalsze prace rozwojowe i wdro-
żeniowe technologii PPN w Polsce, a 
także szerokie propagowanie tej tech-
nologii wykonywania zabiegów eksplo-
atacyjnych, zwłaszcza w kontekście 
zachodzących ciągle zmian rynkowych 
w sektorze elektroenergetycznym.  n

M 
ożna zaprzyjaźnić się  

i obcować 
 w sposób bezpieczny  
z napięciem  
400, 220 i 110 kV  
dla zapewnienia  
poprawnej pracy  
systemu  
elektroenergetycznego.

Ryszard michniewski
eneRgA-oPeRAToR SA 
oDDziAł w ToRuniu
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20 lat informatyzacji w przedsiębiorstwach sieciowych

Sieć sieci  
nierówna

Tempo rozwoju sieci elektroenergetycznej w polskich realiach prawnych trudno nazwać  
zadowalającym. Inwestycje trwają latami, a – wraz ze wzrostem napięcia znamionowego  
– szybko rośnie też skala ryzyka, związanego z możliwymi opóźnieniami realizacyjnymi.  
Jednocześnie średni wiek sieci wysokich i średnich napięć w przedsiębiorstwach  
to ponad 25 lat. Zaś postęp ich modernizacji jest równie wolny jak tempo realizacji 
inwestycji, gdyż spółki sieciowe nie mają motywacji ekonomicznej do ponoszenia  
dodatkowych kosztów unowocześniania majątku sieciowego. 

 
Krzysztof Hajdrowski 

 
    ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
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N ależy również pamiętać, że łączna długość li-
nii elektroenergetycznych wszystkich napięć  
w kraju przekracza 760 tys. km, a cały system 

to nie tylko linie, ale również szereg urządzeń współpra-
cujących.

Gdyby porównać dynamikę rozwoju sieci elektroenerge-
tycznej z postępem zachodzącym w teleinformatyce, nadal 
korzystalibyśmy zapewne wyłącznie z przewodowej tele-
fonii analogowej i dokonywali obliczeń na mechanicznych 
kalkulatorach. Operatorzy sieciowi nie żyją jednak samą 
siecią energetyczną, a tempo jej zmian wcale nie musi 
być ekspresowe. Majątek przedsiębiorstw sieciowych oraz 
ich działalność podstawowa są w coraz większym stopniu 
zautomatyzowane i zinformatyzowane, pomimo ciągłych 
zmian o charakterze prawnym, właścicielskim i organiza-
cyjnym.

Jedną z podstawowych funkcji biznesowych operatora 
sieciowego, wynikającą bezpośrednio z Prawa energetycz-
nego,  jest  zarządzanie posiadanym majątkiem w sposób 
optymalny. Pozwalający na uzyskanie – w sytuacji regulo-
wanego rynku usług dystrybucyjnych – najlepszego wyniku 
ekonomicznego, zapewniającego minimalizację kosztów  
i umożliwiającego optymalizację nakładów inwestycyjnych 
zarówno w aspekcie bezpieczeństwa, jak i produktywno-
ści oraz rozwoju. Pomimo że spółki będące operatorami 
systemów dystrybucyjnych (OSD) po unbundlingu praw-
nym są przedsiębiorstwami w pełni regulowanymi oraz 
działającymi w warunkach monopolu lokalnego, obecnie 
poddawane są nieustannej presji otoczenia rynkowego  
i prawnego, zwłaszcza w pewnych obszarach (procesach) 
biznesowych.

Sprawne zarządzanie majątkiem oraz szybkie reagowa-
nie na zmieniające się otoczenie nie są współcześnie moż-
liwe bez narzędzi informatycznych oraz posiadania całości 
dokumentacji i szczegółowej bazy aktywów przedsiębior-
stwa w postaci cyfrowej.  W takiej sytuacji, aby systemy in-
formatyczne mogły w sposób spójny i efektywny wspierać 
obszar biznesowy związany ze świadczeniem usług dys-
trybucji, muszą być złożone z modułów, umożliwiających 
elastyczne dopasowywanie do zmieniających się warun-
ków otoczenia prawnego i biznesowego oraz łatwą zmianę 
konfiguracji.

Lata 80. to okres zdecydowanego outsourcingu usług IT 
do ośrodków elektronicznej techniki obliczeniowej (głównie 
ZETO). Początek lat 90. był z kolei czasem intensywnych 
zakupów niezależnych stanowisk komputerowych w ów-
czesnych zakładach energetycznych. W wielu sytuacjach 
będących rozwiązaniami niekompatybilnymi i niespójnymi. 
Warto przypomnieć, że 12 sierpnia 2011 r. minie 30 lat od 
wprowadzenia przez firmę International Business Machi-
nes komputera osobistego IBM PC model 5150. To rów-
nież okres, w którym postały pierwsze systemy klasy ERP 
(ang. Enterprise Resource Planning – planowanie zaso-
bów przedsiębiorstwa), najczęściej w wersji dla systemu  
MS-DOS oraz zaczęło rosnąć znaczenie prostych sieci lo-
kalnych. Równolegle w zakładach energetycznych zaczę-
ły rozwijać się systemy o charakterze inżynierskim, typu  
SCADA/EMS (ang. Supervisory Control and Data Acquisi-
tion/Energy Management Systems), których zadaniem było  

zarządzanie oraz sterowanie zasadniczymi procesami w 
zakresie funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.

Pod koniec lat 90. zauważalna była zmiana podejścia do 
stosowania dużych systemów, m.in. w związku z dostępem 
do coraz wydajniejszych rozwiązań sprzętowych i progra-
mistycznych. Pojawiły się nowoczesne, wygodne interfej-
sy GUI (ang. Graphical User Interface – graficzny interfejs 
użytkownika). Wzrosło również znaczenie Internetu oraz 
poczty elektronicznej, a także pojawiły się pierwsze serwi-
sy intranetowe. Przedsiębiorstwa energetyczne zaczęły in-
tensywniej inwestować w systemy informatyczne. Chociaż 
niekiedy brakowało zrozumienia i określenia dokładnego 
celu prowadzonych działań z punktu widzenia optymaliza-
cji nakładów. 

Ważną rolę zaczęło tu odgrywać PTPiREE, które – w 
ramach komisji, zespołów i grup roboczych – rozpoczęło 
wypracowywanie i przedstawianie propozycji wspólnych 
rozwiązań dla całego sektora.

Początkowe lata obecnego stulecia to ekspansja nowo-
czesnych technologii, ale też duże zmiany właścicielskie  
i strukturalne w elektroenergetyce. Systemy informatycz-
ne stały się stopniowo nieodłączną częścią funkcjonowa-
nia wszystkich przedsiębiorstw. Nie tylko tych, które były 
kojarzone z nowoczesnymi technologiami. A użytkownicy 
biurowi przyzwyczaili się do traktowania komputera jako 
podstawowego wyposażenia stanowiska pracy i części 
sieci lokalnej. Również organy zarządcze spółek zaczęły 
w podejmowaniu decyzji aktywnie korzystać z analiz reali-
zowanych z wykorzystaniem systemów eksperckich. Pro-
ces ten trwa i ewoluuje od prostej ewidencji zdarzeń go-
spodarczych i bazy środków trwałych, poprzez controlling,  
do zaawansowanego planowania strategicznego oraz pro-
wadzenia zautomatyzowanej sprawozdawczości na po-
trzeby wewnętrzne i zewnętrzne.

Sprawne zarządzanie 
majątkiem  
oraz szybkie reagowanie  
na zmieniające się 
otoczenie  
nie są współcześnie 
możliwe bez narzędzi 
informatycznych  
oraz posiadania  
całości dokumentacji  
i szczegółowej  
bazy aktywów 
przedsiębiorstwa  
w postaci cyfrowej. 
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Działalność przedsiębiorstw sieciowych powstałych na 
skutek połączenia odrębnych zakładów energetycznych 
lub działających dotychczas jako kilka niezależnych, rów-
norzędnych przedsiębiorstw w ramach jednej grupy kapi-
tałowej powoduje jednak, że nadal znaczna część stoso-
wanych w nich rozwiązań informatycznych ma charakter 
rozproszony i niejednorodny, mimo upływu kilku lat od po-
łączenia w grupy, a następnie wydzielenia OSD. 

W ostatnich latach, stopniowo, na skutek deregulacji, 
przedsiębiorstwa zaczęły coraz większą uwagę zwracać 
na odbiorców. Stąd rosnące zainteresowanie rozwiąza-
niami DSM (ang. Demand Side Management) oraz nowo-
cześniejszego CIS (ang. Customer Information System). 
Istotną cechą tych rozwiązań jest dwustronna komunika-
cja z klientem, wykorzystująca wszystkie dostępne media. 
Ponadto w zakresie obsługi odbiorców standardem stały 
się systemy CRM (ang. Customer Relationship Manage-
ment).

Duża liczba równolegle działający systemów o różnej 
skali wielkości i skomplikowania spowodowała potrzebę 
wprowadzenia efektywnych narzędzi ułatwiających wy-
mianę danych między nimi. Szyna integracyjna umożliwiła 
współdzielenie danych między wieloma systemami i pro-
cesami w przedsiębiorstwie oraz współpracę z systemami 
zewnętrznymi (w ramach grup kapitałowych i poza nimi). 
Wcześniej tego typu wymiana odbywała się najczęściej za 
pośrednictwem funkcji kopiuj-wklej lub wręcz ręcznie. Na-
dal jednak na powszechne wdrożenie czekają m.in. sys-
temy elektronicznego obiegu dokumentów, zawansowane 
hurtownie danych oraz nowoczesne rozwiązania komuni-
kacyjne w ramach grup energetycznych.

Przyszłość operatorów sieciowych, jako istotnego ele-
mentu systemu elektroenergetycznego, jawi się ciekawie. 
Popularne hasła: generacja rozproszona, pojazdy elek-
tryczne, smart grid, smart metering, to tylko wybrane za-
gadnienia, stanowiące w najbliższej przyszłości obszary 
do zagospodarowania przez operatorów. Jeżeli spełni się 
ekologiczny scenariusz, forowany przez Unię Europejską, 
wówczas przed OSD i OSP stanie zadanie moderniza-
cji dotychczas używanych narzędzi informatycznych oraz 
stworzenie i wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań, opar-
tych na odmiennej od dotychczasowej metodologii plano-
wania i prowadzenia ruchu sieci (jej regulacji, bilansowania 
i rezerwowania).

Należy przyzwyczajać się, że systemy informatyczne 
będą gromadzić i  przetwarzać na bieżąco coraz więk-
sze ilości danych, zarówno w ramach struktur operatorów,  
jak również z odbiorcami i innymi przedsiębiorstwami. 
Scentralizowane i hierarchiczne systemy informatyczne 
będą stopniowo wypierane przez rozwiązania rozproszo-
ne, silnie ze sobą zintegrowane, podobnie jak ma to miej-
sce w nowoczesnych systemach internetowych. Pozosta-
ną oczywiście duże systemy o charakterze zasadniczym, 
będą one jednak w coraz większym stopniu korzystały  
z wymiany danych z innymi, a ich zakres będzie coraz 
bardziej różnorodny. W praktyce nowoczesne narzędzia 
informatyczne stosowane u operatorów sieciowych będą 
w pełni skalowane i autonomiczne, z jak najmniejszy-
mi ograniczeniami użytkowymi. Hasło pełnej integracji  

i uniwersalności rozwiązań informatycznych stanie się ele-
mentem obowiązkowym wdrażanych systemów, uwzględ-
niając ewolucję celów, metod, wymagań i bezpieczeństwa 
systemu elektroenergetycznego.

20 lat związanych z rozwojem informatyki w zakładach 
energetycznych spowodowało stopniowe przechodzenie 
przedsiębiorstw od posiadania w nich rozproszonej, nie-
pełnej i nieaktualnej informacji, poprzez stopniową zmianę 
podejścia do realizacji procesów i stopnia ich informaty-
zacji, aż do posiadania możliwie pełnej wiedzy o własnych 
aktywach i odbiorcach oraz efektywnego wykorzystania tej 
wiedzy. Spółki są na różnym etapie realizacji tego skom-
plikowanego procesu. O jego tempie często decydują 
kwestie niezależne od chęci i potrzeb wewnętrznych. Tym 
niemniej jest to proces nieodwracalny, podobnie jak inne 
zmiany w naszym życiu spowodowane rozwojem informa-
tyzacji, łączności mobilnej, Internetu, liczby różnorodnych 
odbiorników energii elektrycznej i usług powiązanych. 
Całe szczęście, że energetyka dysponuje silną repre-
zentacją wysokiej klasy fachowców, którzy – przy aktyw-
nej współpracy PTPiREE – pozwolą sprawnie realizować 
wszystkie potrzeby i wymagania szybko zmieniającej się 
rzeczywistości. n

P 
owiedzenie:  

„Nie ma  
darmowego  
lunchu”  
w odniesieniu  
do wdrożenia  
inteligentnych 
sieci i pomiarów  
oznacza,  
że za to  
wdrożenie  
zapłaci  
konsument  
energii.  
Nie ma  
zastosowania 
morał z bajek 
opowiadanych  
w tv przez  
znanego aktora: 
„Tylko to mamy  
za darmo,  
co zrobimy sami”.

Adam Babś
kierownik 
zAkłADu uRzĄDzeŃ 
eneRgoeLekTRonicznYch 
inSTYTuT eneRgeTYki 
oDDziAł gDAŃSk
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Dwie dekady PTPiREE 

W  Towarzystwie 
technologii  
informatycznych

Technologie informatyczne rozwijały się wraz z Polskim Towarzystwem Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej. Patrząc na bardzo burzliwy rozwój systemów  
informatycznych i naszego 20-latka, nie budzi to moich wątpliwości. 

 
Marian Kłysz

 
PTPiREE
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W początkach lat 90. w za-
kładach energetycznych 
pojawiały się liczne – choć 

wówczas jeszcze często mało od-
ważne – zastosowania komputerów. 
Najpierw zastępowały maszyny do 
pisania, bo umożliwiały łatwy sposób 
dokonywania korekt, gdyż o syste-
mach nie mówiło się wcale lub mówiło 
bardzo cicho. 

Najbardziej powszechnym i bardzo 
ważnym systemem, a nawet wręcz 
najważniejszym dla generacji przy-
chodów każdej ze spółek, był system 
billingowy. Maszyny liczące zajmowały 
duże – żeby nie powiedzieć: ogromne 
– powierzchnie w pomieszczeniach  
i zużywały istotne ilości alkoholu etylo-
wego, bo dla właściwej pracy musiały 
być nienagannie czyste. Ale dzięki nim 
możliwe było fakturowanie sprzedaży 
energii elektrycznej. Jeszcze wówczas 
nie oddzielonej od usługi przesyłowej, 
a także bez podatku VAT i innych dzi-
siaj występujących składników ceny. 

Nieśmiałe wprowadzanie informaty-
ki następowało także w innych obsza-
rach zakładów energetycznych. Mam 
na myśli systemy dyspozytorskie czy 
finansowo-księgowe. Uzależnienie 
od informatyki i maszyn liczących 
nie wydawało się jeszcze wówczas 
bardzo znaczące, ale pojawiały się 
już symptomy, z których wynikało, że 
będzie inaczej. Jak? To była wielka 
niewiadoma. 

Praktycznym wymiarem takiego kie-
runku rozwoju był fakt pojawiania się 
w planach nakładów inwestycyjnych 
zakładów energetycznych pozycji 
„informatyka”. Kwoty planowane do 
wydawania na cele wprowadzania roz-
wiązań informatycznych do firm syste-
matycznie rosły.

Towarzystwo, po rozpoczęciu działal-
ności w 1990 r., stawiało swoje pierw-
sze kroki w – mocno zmieniającym się  

po rozwiązaniu okręgów energetycz-
nych – świecie polskiej energetyki. 
Również było wiele niewiadomych do-
tyczących rozwoju sytuacji oraz znale-
zienia właściwego i godnego miejsca 
w sektorze elektroenergetycznym. 
Podobnie – jak w przypadku infor-
matyki – ważną, a nie będzie błędem 
stwierdzenie, że najważniejszą, rolę 
odgrywali ludzie. To oni wzięli na sie-
bie ciężar pełnego i godnego wpisania 

Towarzystwo było inicjatorem 
bardzo wielu wspólnych działań 
spółek dystrybucyjnych  
na forum krajowym i za granicą. 
Miały one na celu wypracowanie 
i prezentowanie wspólnego 
stanowiska wobec rządu, 
parlamentu i innych instytucji 
oraz wymianę  doświadczeń 
pomiędzy pracownikami  
spółek dystrybucyjnych.  
Taką rolę w przypadku  
zagadnień informatycznych 
pełni od wielu już lat konferencja 
„Systemy informatyczne  
w energetyce (SIwE)”.

W ostatniej konferencji SIwE wzięło udział niemal 400 osób.
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zakładów energetycznych w rozwój 
polskiej elektroenergetyki. To oni we 
właściwym czasie powołali Polskie  
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej. Wytyczyli jego 
kierunki działania. Jak się okazało, 
skuteczne i wnoszące bardzo istotny 
wkład w rozwój całego sektora, przy 
jednocześnie bardzo umiejętnym pre-
zentowaniu i poszukiwaniu interesów 
podsektora dystrybucji (połączonego 
wówczas z obrotem). 

Towarzystwo było inicjatorem bardzo 
wielu wspólnych działań spółek dystry-
bucyjnych na forum krajowym i za gra-
nicą. Miały one na celu wypracowanie  
i prezentowanie wspólnego stanowi-
ska wobec rządu, parlamentu i innych 
instytucji oraz na wymianę  doświad-
czeń pomiędzy pracownikami spółek 
dystrybucyjnych. Taką rolę w przypad-
ku zagadnień informatycznych pełni 
od wielu już lat konferencja „Systemy 
informatyczne w energetyce (SIwE)”. 
W Mikołajkach lub w Wiśle spotykali 
się, w coraz liczniejszym gronie, spe-
cjaliści zajmujący się tą niezwykle dy-
namicznie rozwijającą się w firmach 
energetycznych problematyką. W 2009 
r. odbyła się już VIII konferencja SIwE. 

W porównaniu z początkiem lat 90. 
ubiegłego stulecia bardzo trudno jest 
dzisiaj wymienić części firm energe-
tycznych, które nie korzystają ze wspar-
cia informatycznego. Bez informatyki 
w rachubie płac nie byłoby wypłaty na 
kontach pracowników. Bez informatyki 
w służbach księgowości wyniki spółek 
byłyby ustalane zapewne później. Wielu 
analiz i symulacji nie dałoby się wręcz 

wykonać. A jak by wyglądało kalkulowa-
nie taryf? Ile by trwało? Tego może na co 
dzień nie zauważamy, ale wszyscy - w 
mniejszym czy większym stopniu - sta-
jemy się „poddanymi” informatyzacji ca-
łego naszego życia. Nie omija ona także 
naszego życia prywatnego. 

Informatyka została mocno wpisana 
w przekazywanie i wymianę informa-
cji. Nie tak dawno, czytając poranną 
gazetę, poznawaliśmy najświeższe 
wiadomości. Dzisiaj są one już posta-
rzałe i trącące „siwizną”. Tak się dzieje 
w dobie wszechobecnego Internetu.  
I dobrze. Bo trudno się przecież cofać 
i nie korzystać z udogodnień.

W dobie tradycyjnych telefonów, wy-
chodząc po pracy do domu odczuwa-
liśmy, że dniówka się zakończyła. Jak 
jest dzisiaj, nie trzeba mówić. Wielu z 
nas pracuje, poprzez ciągłą łączność 
ze swoim szefem, w sposób nieprze-
rwany. Jeśli, rzecz jasna, sytuacja tego 
wymaga. Tradycyjne pogotowie domo-
we mocno z tego powodu się zmieniło. 
Nie trzeba czuwać przy aparacie tele-
fonicznym, ani zapewnić rodzinnego 
systemu powiadamiania. Co nie zwal-
nia z dyspozycyjności i gotowości.

Korzystamy z licznych udogodnień. A 
za takimi możliwościami kryją się tech-
nologie i systemy informatyczne oraz 
obsługujący je pracownicy. Jako użyt-
kownicy systemów informatycznych, 
oczekujemy ich nieprzerwanego działa-
nia. Jeśli działają bez usterek, to często 

nie zdajemy sobie sprawy z ich obec-
ności. Jeśli zaś występują zakłócenia, 
to bardzo je odczuwamy i oczekujemy 
szybkiego przywrócenia do sprawnego 
funkcjonowania.

Nie da się w tym miejscu uniknąć po-
równania do dostaw energii elektrycznej. 
Jeśli z niej korzystamy, to jest to stan na-
turalny, który ma występować niezmien-
nie, a jeśli nastąpi przerwa w dostawie 
energii elektrycznej, to zaraz pytamy, 
dlaczego tak długo trwa, choćby trwa-
ła tylko kilka minut. Jest to pewnego 
rodzaju uzależnienie. A informatyka w 
szybkim tempie przybliża się do energii 
elektrycznej ze względu na posiadane 
cechy użytkowe i powszechność korzy-
stania. Jedynie nie można poskarżyć się 
do Prezesa URE na przerwy w dostępie. 
A urządzenia? Zwiększyły się wielokrot-
nie parametry techniczne użytkowanych 
przez nas na co dzień komputerów, czy 
może lepiej: laptopów. Moce oblicze-
niowe są nieporównywalnie większe od 
stareńkiej Odry 1305, ale laptop z łatwo-
ścią mieści się w nieco tylko większej 
damskiej torebce. Postęp technologicz-
ny jest zatem ogromny.

PTPiREE  w ciągu minionych 20 lat 
rozwijało i rozwija się w sposób budzący 
szacunek oraz uznanie. Jest skutecznie 
aktywne wszędzie tam, gdzie być po-
winno i gdzie wymaga tego interes jego 
członków. I też nie możemy się bez nie-
go obejść. Dziękujemy za już i prosimy 
o ciąg dalszy.  n

Uczestniczków ubiegłorocznej  
konferencji w Wiśle powitał  
Artur Różycki, prezes PTPiREE.

J 
ak to jeszcze w ubiegłym wieku 

stwierdzili luminarze elektryki  
(Pollitt, Iljcić, Patterson, Fink, Galiana),  
rynek energii elektrycznej  
jest zjawiskiem zupełnie nowym  
i przez to znacząco nieprzewidywalnym. 
Teraz, z perspektywy  
zdobytych doświadczeń,  
do zestawu nazwisk klasyków systemu 
dołączyć jeszcze wypada Murphy’ego:  
to,	co	jest	mało	prawdopodobne	 
zdarzy	się	na	pewno.

prof. Jacek malko
PoLiTechnikA  
wRocłAwSkA
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Łączność radiowa 
w energetyce

W 1995 r. elektroenergetyka polska rozpoczęła budowę systemu radiokomunikacyjnego  
opartego na analogowym standardzie trankingowym MPT-1327. Na terenie kraju 
wybudowano 440 stacji bazowych. Koncepcja zakładająca pełne połączenie sieci  
w system ogólnopolski ze względów – jak można sądzić – finansowych i na skutek 
rozwoju sieci komórkowych nie doszła do skutku. 

 
Mirosław Derengowski 

 
    BIURO PTPiREE
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O becnie w sieci pracuje ponad 20 tys. terminali 
przewoźnych i przenośnych, nie licząc stero-
wanych drogą radiową odłączników i urządzeń 

do ograniczonego techniką analogową przesyłu danych. 
Standard umożliwia integrację z siecią telefoniczną elek-
troenergetyki oraz sieciami operatorów publicznych. 
Funkcję prowadzącego zagadnienie, a później – tj. od 
chwili uruchomienia pierwszych instalacji – operatora  
pełni PTPiREE. 

W systemie analogowym dobrze realizowana jest łącz-
ność foniczna. Jednak nie spełnia on rosnących potrzeb 
szeroko pojętej transmisji danych. Przewiduje się, że po 
2010 r. będzie szybko następować deprecjacja technicz-
na sprzętu.

Wymogi transmisji danych  
dla potrzeb sektora energetycznego

Z badań wynika, że w najbliższych latach nie będzie 
wzrostu zapotrzebowania na terminale ruchome do komu-
nikacji głosowej. Natomiast liczba terminali wykorzystywa-
nych do transmisji danych będzie się podwajać w okresach 
3-letnich. 

Wykorzystanie systemu w przyszłości to:
n  sterowanie odłącznikami SN
n  monitorowanie stanu urządzeń
n  przekazywanie on-line wskazań liczników 
n  sterowanie urządzeniami energetycznymi  

(telemechanika GPZ i stacji SN/nn  
oraz telemetria)

n  usługi lokalizacji i zarządzania flotą pojazdów
n  dostęp do baz danych
n  monitoring wideo

Wymagania jakościowe

Spółki energetyczne wskazują na potrzeby dotyczące 
niezawodności i zapewnienia bezpieczeństwa pracy, a w 
szczególności na związane z:
n  zasilaniem awaryjnym
n  poprawną pracą w warunkach przeciążenia sieci
n  pokryciem terenu sygnałem radiowym
n  istnieniem łączy rezerwowych
n  niezależnością  infrastruktury transmisyjnej  

od dostawców łączy
n  odpornością terminali na niekorzystne warunki pracy
n  możliwością autonomicznej pracy stacji bazowej
n  zapewnieniem łączności bezpośredniej  

między terminalami
n  posiadaniem rezerwowych (przewoźnych)  

stacji bazowych

Sieć prywatna  
czy dzierżawiona?

Wobec powstawania nowych technologii radiowych oraz 
konwergencji systemów informatyczno-telekomunikacyj-
nych, każdy potencjalny użytkownik zmuszony jest analizo-
wać możliwość ich równoczesnego użytkowania. 

Decyzje typu: płacić za usługi czy samemu inwestować  
i mieć system na wyłączność nie są łatwe.

W przypadku samodzielnej budowy systemu łączności 
dyspozytorskiej przez spółki z sektora energetycznego 
zdecydowanie rekomendowana jest budowa sieci ogólno-
polskiej, pracującej w jednolitym standardzie cyfrowym. 

Podstawową zaletą wykorzystania usług operatora ze-
wnętrznego jest natomiast brak nakładów inwestycyjnych 
po stronie usługobiorcy. Rozwiązanie takie ma również 
wady, z których najważniejsze to: 
n  wysokie koszty długofalowe eksploatacji 
n  uzależnienie się od podmiotu zewnętrznego
n  nieoptymalny zasięg sieci
n  blokowanie się sieci w sytuacjach kryzysowych – 

brak pełnej kontroli nad systemem
n  ograniczona możliwość przeciwdziałania  

powstającym awariom i natłokom
n  brak - jak dotąd - takiego operatora na rynku

Dzierżawa usługi łączności trankingowej na dłuższy czas 
jest nieopłacalna. To dobre rozwiązanie dla tych zakładów, 
które potrzebują niewielkiej liczby radiotelefonów.

Nie ulega wątpliwości, że jedynie posiadanie jedno-
litej sieci dyspozytorskiej zagwarantuje sektorowi ener-
getycznemu wiele korzyści związanych z efektywnością 
pracy własnych służb. Stąd – jak się ocenia – bez-
względny priorytet należy nadać działaniom zmierzają-
cym do budowy własnego systemu radiowego. Proces 
ten powinien się odbyć pod kierunkiem operatora, który 
– dysponując zasobami kanałowymi, wyłączonymi spod 
wspólnego stosowania z innymi użytkownikami – spraw-
nie poprowadzi proces wdrażania zoptymalizowanego 
na potrzeby energetyki projektu propagacyjnego.

TETRA – Terrestrial 
Trunked Radio (dawniej: 
TransEuropean Trunked 
Radio) to stworzony przez 
Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych 
– ETSI (European 
Telecommunications 
Standardisation Institute) 
jedyny otwarty standard 
cyfrowej łączności 
radiotelefonicznej,  
powstały specjalnie  
z przeznaczeniem  
dla służb bezpieczeństwa 
publicznego i ratownictwa.
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Jedynie prywatna sieć jest w stanie zapewnić niezależ-
ną od innych wpływów jakość świadczenia usług. W przy-
padku sieci publicznych, kontrola i egzekwowanie należy-
tych parametrów jest trudne, a utrzymanie priorytetu dla 
połączeń realizowanych przez służby energetyczne może 
nie być realne.

Przy budowie własnej sieci dyspozytorskiej, obsługującej 
ruch głosowy i transmisję danych, możliwe jest zdefiniowa-
nie pożądanych parametrów niezawodnościowych już na 
etapie projektu. Pozwoli to zminimalizować awarie sieci, 
spowodowane przez klęski żywiołowe.

Własna łączność dyspozytorska, oferująca transmisję 
pakietową, umożliwi sterowanie dużą liczbą odłączników, 
a także opomiarowanie on-line istotnych elementów sieci 
przesyłowej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 sierpnia 2004 r. w 
sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączno-
ści na potrzeby obronne państwa, a także umieszczenie 
zakładów energetycznych w wykazie przedsiębiorców o 
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, ograni-
czają przydatność systemów operatorów publicznych dla 
łączności dyspozytorskiej.

Cyfrowy system radiowy  
dla energetyki

W uproszczeniu można dzieje łączności radiowej po-
dzielić na trzy generacje. Pierwsza, analogowa, chociaż 
wprowadzana w latach 80., to jednak często jeszcze sto-
sowana. Druga, oparta już na standardach cyfrowych, na 
ogół z lat 90. I trzecia generacja z I dekady XXI w., cha-
rakteryzująca się możliwością transmisji danych o dużych 
przepływnościach.

Powszechnie znanymi formami łączności bezprzewodo-
wej są systemy telefonii komórkowej. Jednak nieco inne 
wymogi stawiane są systemom dyspozytorskim.

Systemy dyspozytorskie, stosujące radiotelefony, które 
pracują w pasmach 44, 130-165 MHz, stanowiły w Polsce 
podstawę łączności bezprzewodowej od lat 70. Mimo wie-
lu udoskonaleń i nakładek technicznych, są bezpowrotnie 
wycofywane i zastępowane systemami trankingowymi.  
Trankingowe techniki lat 90. oparte były przeważnie na 
analogowych standardach MPT, natomiast po 2000 r. 
zdecydowanie zaczęły już dominować standardy cyfrowe  
P25 (USA) i TETRA (UE), umożliwiające transmisję zarówno 
głosu, jak i danych cyfrowych. Istotą trankingu jest możliwość 
automatycznego i dynamicznego rozdziału ograniczonej licz-
by kanałów pomiędzy wielu użytkowników radiotelefonów. 
Kanał radiowy jest zwracany do wspólnej puli po zakończe-
niu połączenia. Idea ta oparta jest na fakcie, że prawdopodo-
bieństwo zażądania wejścia do sieci naraz przez wszystkich 
rozmówców jest bardzo małe. Takie podejście prowadzi do 
lepszego wykorzystania spektrum częstotliwości, ogranicza 
tym samym liczbę niezbędnych – na ogół deficytowych – ka-
nałów, a co za tym idzie – koszty ich zakupu.

W tabeli przedstawiono zestawienie najbardziej zaawan-
sowanych technik radiowych, których możliwość zasto-
sowania w całości bądź w części powinna być brana pod 
uwagę przy planowaniu przyszłej sieci radiowej dla ener-
getyki.

System GSM i jego szybsze (umożliwiające większą 
przepływność danych) wersje rozwojowe GPRS i EDGE 
nie są zalecanymi platformami dla transmisji danych w sy-
tuacjach kryzysowych. Pojawiły się jednak nowe systemy 
trzeciej generacji UMTS i CDMA 2000 oparte na technolo-
gii CDMA. Posiadają one architekturę zbliżoną do standar-
dowych sieci telefonii komórkowych. Ponieważ możliwe 

Mgr inż. Lech Kosmowski – testy radiowe na dachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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jest w nich tworzenie operatorów wirtualnych (wydzielo-
nych MVNO), umożliwiają one tworzenie sieci o cechach 
systemu trankingowego, realizującego niemal wszystkie 
usługi typowe dla łączności dyspozytorskiej. Technika jest 
obiecująca, ale ma dwie zasadnicze wady:
n  dla uzyskania zasięgu w całym kraju i oczekiwanej 

pojemności sieci wymaga odpowiednio szerokiego  
kanału (1-2 MHz), bardzo trudnego do uzyskania  
w paśmie 400-500 MHz i bardzo kosztownego;  
tym samym możliwość zbudowania takiej sieci 
pozostanie w gestii komercyjnych operatorów  
publicznych, a sektor energetyki mógłby być  
tu jedynie jednym z wielu klientów wirtualnych

n  system nie jest jeszcze w pełni standaryzowany  
i tak wielostronnie wspierany, jak stosowana  
w Europie TETRA 

TETRA jest nowoczesnym trankingowym systemem 
cyfrowym, którego pierwsze realizacje powstały jesz-
cze w latach 90. Jednak jego wdrożenie w Polsce nie 
było wówczas możliwe ze względu na brak rozległej 
sieci szkieletowej o odpowiedniej przepływności. Stan-
dard TETRA jest zalecany przez ministerstwa spraw  

wewnętrznych krajów europejskich. Służby bezpieczeń-
stwa publicznego, ratownictwa i elektroenergetyki są or-
ganizacjami mobilnymi, które muszą być wszechstronnie  
wyposażone do pracy w terenie. Efektywnie działająca 
łączność jest jednym z najważniejszych elementów tego 
wyposażenia. Możliwość transmisji danych to dodatko-
wa zaleta tego standardu. Dostęp do baz danych uzy-
skuje się bezpośrednio z radiotelefonów użytkowników, 
wraz z transmisją głosu. Możliwe jest przesyłanie map, 
schematów, zdjęć i wolno zmiennych obrazów wideo z 
miejsc akcji, czyli znacznie więcej niż tylko sygnały do 
sterowania odłączników i proste komunikaty, znane z 
systemów analogowych. Nie stanowi problemu pełna 
integracja z sieciami ISDN i Internetem, jak również śle-
dzenie ruchu pojazdów. Oferowane są terminale wielo-
systemowe „TETRA+inny”.

Odporność systemu trankingowego na przepełnie-
nie oraz długi czas zasilania awaryjnego sprawiają, że 
szczególnie dobrze sprawdza się on w sytuacjach awa-
ryjnych i podczas klęsk żywiołowych. 

Stosowane jako zastępcze inne systemy radiotele-
komunikacyjne nie zapewniają możliwości uzyskania 

Przepływność   
w  kbit/s

Średnica  
komórki

Zasięg  
sieci

Koszt budowy 
infrastruktury

Dojrzałość  
technologiczna

GSM 9,6 kilkanaście   
- kilkadziesiąt km

globalny wysoki pełna

GPRS 171,2 kilkanaście   
- kilkadziesiąt km

globalny wysoki pełna

EDGE 473,6 kilkanaście   
- kilkadziesiąt km

wyspowy wysoki pełna

UMTS 384 ** kilkanaście km wyspowy bardzo wysoki pełna

HSPA 5760/14200 *** kilkanaście km wyspowy bardzo wysoki wdrożenia  
komercyjne

CDMA2000 153,6/2400  *** kilkanaście km wyspowy bardzo wysoki wdrożenia  
komercyjne

WiMAX 75000 kilkanaście km wyspowy średni wdrożenia  
komercyjne

LTE 50000/100000** kilka km wyspowy bardzo wysoki wdrożenia  
komercyjne

TETRA    * 28,8 kilkanaście   
- kilkadziesiąt km

cały kraj bardzo wysoki wdrożenia  
komercyjne

TETRA2  * 400 kilkanaście   
- kilkadziesiąt km

cały kraj bardzo wysoki wdrożenia  
komercyjne

P25           * 4,8 kilkanaście   
- kilkadziesiąt km

cały kraj bardzo wysoki wdrożenia  
komercyjne

NEXEDGE * - kilkanaście   
- kilkadziesiąt km

cały kraj niski wdrożenia  
komercyjne

MOTOTBRO * 4,8 kilkanaście   
- kilkadziesiąt km

cały kraj niski wdrożenia  
komercyjne

Legenda
*)     system trankingowy
**)   2Mbit/s dla pikokomórek o średnicy kilkuset metrów
***) odpowiednio „w górę” i ”w dół”
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niektórych specyficznych i opracowanych jedynie dla 
systemów dyspozytorskich funkcjonalności. Poza tym 
usługi na platformach GSM i pochodnych proponowane 
są najczęściej przez operatorów publicznych, co samo 
w sobie stanowi zaprzeczenie idei niezależności od ich 
działań gospodarczych, technicznych i ewentualnych 
konsekwencji przejęć własnościowych. Pełną autono-
miczność sieci zapewnić można jedynie budując własną 
łączność dyspozytorską w oparciu o dedykowany, od 
wielu lat doskonalony technicznie, wspierany przez czo-
łowych producentów i standaryzowany system radiowy 
dla zastosowań resortowych. Takim systemem jest stan-
dard TETRA, który spełnia praktycznie w całości wyma-
gania stawiane systemom dla organów bezpieczeństwa 
zdefiniowane przez ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute).

Konieczność cyfryzacji  
systemu radiowego – nowe wyzwanie

Analiza rynku wykazała, że w praktyce nigdzie na 
świecie nie realizuje się dużych resortowych sieci dys-
pozytorskich w innych technikach niż TETRA (lub P25). 
Jednoznaczne jest też stanowisko Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, zakładające, że wszelkie analogowe sys-
temy radiowe po 2014 r. będą sukcesywnie wymieniane 
na cyfrowe. Wynika to z faktu, że systemy cyfrowe są 
zdecydowanie bardziej efektywne widmowo, a pasma 
radiowe to dobro deficytowe. Ich wykorzystywanie pod-
lega centralnemu planowaniu i koordynacji międzyna-
rodowej.

Proces migracji z systemu analogowego do cyfrowe-
go w energetyce jest zatem nieuchronny. Można mieć 
pewność, że wdrażanie różnych programów – zmierza-
jących do poprawy bezpieczeństwa państwa – spowo-
duje, że wymogi stawiane przed systemami łączności 
będą rosły. Od niezawodności radiowej łączności dys-
pozytorskiej, wykorzystywanej przez służby spółek dys-
trybucyjnych i przesyłowych, zależeć będzie w dużej 
mierze bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z decyzją zarządu z 14 września 2005 r. re-
komendowano spółkom radiowy system trankingowy  
TETRA. W 2006 r. PTPiREE uzyskało decyzję o zarezer-
wowaniu kanałów radiowych dla całej energetyki i od 
tego czasu spółki wspólnie mają do dyspozycji 33 ka-
nały cyfrowe. 

Celem optymalnego zagospodarowania widma czę-
stotliwości, PTPiREE podjęło się wykonania „Projektów 
bazowych sieci radiowej TETRA” dla wszystkich spółek, 
co ma umożliwić dokonanie rozdziału owych 33 kana-
łów radiowych przydzielonych elektroenergetyce na po-
trzeby trankingowego systemu cyfrowego oraz 25 no-
wych kanałów, które mają być utworzone w przyszłości  
z 50 dotychczas użytkowanych kanałów analogowych. 
Aby umożliwić realizację tego przedsięwzięcia, zaku-
piono specjalistyczny program do projektowania sieci 
radiowych, wyposażony w najnowsze satelitarne mapy 
cyfrowe Polski. 

Powołani przez PTPiREE specjaliści aktywnie uczestni-
czą w pracach zespołu utworzonego przy Ministerstwie 
Gospodarki, którego zadaniem jest wypracowanie przez 
sektor energetyczny  kryteriów, koniecznych dla zacho-
wania charakteru jednolitego, ogólnokrajowego systemu 
łączności radiowej dla energetyki. 

Pozostawiając jako otwartą kwestię, czy przyszła sieć 
będzie ogólnopolska, czy też – decyzją spółek – po-
zostanie zbiorem korporacyjnych sieci łączności, reali-
zowanych w oparciu o system TETRA, prowadzone są  
także analizy dotyczące możliwości i celowości stosowa-
nia alternatywnie czy równolegle innych technik radiowych, 
tzn.: GSM, GPRS, CDMA2000, UMTS, HSPA, NEXEDGE, 
WiMAX, LTE. Wydaje się jednak, że rozwiązania te mogą 
być brane pod uwagę jedynie jako uzupełnienie lokalnych 
niedostatków funkcjonalnych własnej sieci trankingowej. 
PTPiREE, realizując funkcje operatora sieci radiowej elek-
troenergetyki, prezentuje taki pogląd opierając się na do-
świadczeniu zawodowym specjalistów, popartym treścią 
wykonanych w ostatnich latach opracowań na potrzeby 
sektora energetycznego oraz wielu innych dostępnych ma-
teriałów. 

Nie można wykluczyć jednak możliwości dodatkowego 
korzystania przez spółki z oferty operatorów komercyjnych, 
budujących na własnych zasobach kanałowych systemy 
przeznaczone głównie do bardzo szybkiej transmisji da-
nych. Współistnienie różnych systemów radiowych, tele-
komunikacyjnych i informatycznych stało się bowiem po-
wszechnie akceptowanym faktem, a przemyślana aplikacja 
specjalizowanych technik jest często jedyną drogą do uzy-
skania w pełni funkcjonalnej sieci.

Niezależność od radiowych systemów publicznych po-
winna jednak pozostać fundamentalną cechą nowej sieci 
łączności radiowej, która ma w przyszłości stanowić ważny 
element ochrony Krajowego Systemu Elektroenergetyczne-
go, co zresztą wyrażone zostało także w zapisach „Polityki 
energetycznej Polski do roku 2030”. n

J 
uż sam fakt 

zastanawiania 
się nad wyborem 
deformuje  
i zaciemnia  
ten wybór.

Julio Cortazar

TECHnIkA I TECHnOlOgIE



80  elektryczna  sierpień 2010

Forum 
fachowców

Jak zostało to przedstawione we wcześniejszych artykułach, Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej to przede wszystkim forum wymiany  
poglądów i doświadczeń branży elektroenergetycznej w Polsce. Od pierwszych chwil,  
aż po dzień dzisiejszy, cała filozofia działania PTPiREE oparta jest o dokonania ludzi, 
którzy dobrowolnie angażują się w diagnozowanie, analizę i rozwiązanie problemów 
aktualnie nurtujących branżę.

 
Olga Fasiecka 

 
    BIURO PTPiREE

wydarzenia

W 2010 r. PTPiREE planuje zorganizowanie niemal 150 konferencji, seminariów i szkoleń,  w których udział weźmie ok. 3 tys. osób.
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W tym celu Towarzystwo 
organizuje wiele spo-
tkań zespołów, komisji 

i grup roboczych, a także szkolenia 
tematyczne, seminaria, konferencje 
i wyjazdy specjalistyczne. W czasie 
tych spotkań przedstawiciele pol-
skich spółek energetycznych mają 
okazję skonfrontować swoje poglą-
dy, a podczas wspólnych rozważań 
– szansę na podjęcie działań, zmie-
rzających do rozwiązania bieżących 
problemów.

 Co oczywiste, nie każde takie spo-
tkanie kończy się wypracowaniem 
wspólnego stanowiska. Każde jednak 
stanowi wymierny wkład branży w roz-
poznanie i analizę zagadnienia, a tym 
samym przyczynia się do podejmowa-
nia lepszych decyzji w interesie polskiej 
energetyki i gospodarki. Jednak same 
spotkania branży – bez prezentowa-
nia jej poglądów na zewnątrz, czyli 
przede wszystkim decydentom – nie 
na wiele by się zdały. Należy więc w 
tym miejscu podkreślić, że przedstawi-
ciele PTPiREE, specjaliści w określonej 
dziedzinie, są zapraszani do udziału  
w pracach zespołów i grup roboczych,  

działających w Ministerstwie Gospo-
darki czy przy Prezesie Urzędu Re-
gulacji Energetyki, a opinie Towarzy-
stwa mają ważkie znaczenie w czasie 
wypracowywania wielu istotnych dla 
branży dokumentów i regulacji.

Czas zatem przytoczyć kilka istot-
niejszych zdarzeń, które zapisały się  
na kartach bogatej historii PTPiREE. 
Przedstawiono je w tabeli na następ-
nych stronach. 

n

Mamy coraz więcej 
nowoczesnych narzędzi 
komunikacji,  
jednak ciągle stoimy  
przed ogromnymi  
barierami mentalnymi,  
aby się skutecznie,  
w duchu partnerstwa 
i odpowiedzialności, 
porozumiewać między sobą.

prof. henryk mruk
uniweRSYTeT  
ekonomicznY 
w PoznAniu

WYDARZENIA

R E K L A M A
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29 VIII 1990 spotkanie przedstawicieli 29 zakładów energetycznych w Baranowie ,  
powstanie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Energii Elektrycznej (PTPiREE)

8 X 1990 postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu o wpisaniu PTPiREE  
do  rejestru stowarzyszeń

II 1992 pierwszy numer biuletynu branżowego „Energia Elektryczna”  
pt. „Biuletyn Informacyjny. Klient. Dystrybucja. Przesył”

25-26 II1992 seminarium nt. przewodów izolowanych w liniach napowietrznych   
(pierwsze szkolenie zorganizowane przez PTPiREE)

IV 1992 wyłoniono firmę do realizacji pierwszego albumu typizacyjnego  
(w zakresie linii nn i SN na słupach wirowanych)

IX 1992 rozpoczęcie współpracy ze ZIAD SA przy realizacji targów ENERGETAB 

28 III 1994 pismo do dyrektorów technicznych zakładów energetycznych w sprawie inicjatywy, podjętej  
podczas konferencji technicznej nt. linii napowietrznych z przewodami izolowanymi  
(Bielsko-Biała, 24-26 III 1994 r.), w sprawie szkoleń specjalistycznych dotyczących tej tematyki,  
we współpracy z firmą Ensto z Finlandii, które zaowocowało organizacją (14-19 V 1994 r.)  
pierwszego szkolenia w Finlandii z udziałem przedstawiciele 4 zakładów energetycznych;  
w kolejnych latach odbyło się kilkanaście wyjazdów, poszerzonych o tematykę handlu  
energią elektryczną, budowy i kalkulowania taryf, tworzenia cenników, standardów obsługi klienta, 
promocji na rynku energii

1995 I Ogólnopolska Konferencja „PR i marketing w energetyce”; od tego czasu pracownicy  
marketingu i public relations spółek energetycznych spotykają się każdego roku  
na największej branżowej konferencji poświęconej tym obszarom tematycznym

PTPiREE zostało wpisane do krajowego systemu ISBN pod numerem 925667   
jako edytor wydawnictw zwartych

VI 1995 publikacja „Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi”,  
Zbigniew Gacek, Andrzej Pieńkowski, Zenon Rusiński, Waldemar Skomudek

X 1995 publikacja „Podstawy prawa autorskiego”, Jacek Sobczak

1996 Paryż, organizacja wystawy branży elektroenergetycznej w czasie targów

1997 utworzono „Fundusz pomocy dla powodzian”, przekształcony następnie  
w „Fundusz pomocy dla energetyków”, z którego wypłacane są zapomogi  
dla energetyków poszkodowanych w wypadkach losowych

Wybrane, ważniejsze wydarzenia  
20-lecia PTPiREE
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1997 Konferencja Techniczna „Elektroenergetyczne linie kablowe”, Poznań

17-22 VI 1997 spotkanie branży energetycznej w Madrycie – Power Gen

26 VII-2 VIII 
1997

szkolenie specjalistyczne „Rynek energii elektrycznej – Wielka Brytania”

13-14 V 1998 pierwsza organizowana przez PTPiREE Konferencja „Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN  
w Polsce i na świecie”, Poznań

3-8 XI 1998 wyjazd specjalistyczny do Norwegii dotyczący działalności skandynawskiej giełdy  
energii elektrycznej oraz funkcjonowania norweskich przedsiębiorstw na rynku energii

24-29 XI 1998 wyjazd specjalistyczny do Norwegii dotyczący działalności skandynawskiej giełdy  
energii elektrycznej oraz norweskich przedsiębiorstw na rynku energii

1998 Puchar Ministra Gospodarki za wdrożenie technologii PPN w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV 

III 1999 publikacja „Ochrona przed przepięciami w typowych obiektach zakładów energetycznych”,  
Andrzej Sowa, Sylwester Jężak

17-18 V 1999 konferencja „Straty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych”

6-15 X 1999 wyjazd specjalistyczny do USA dotyczacy zliberalizowanego rynku energii elektrycznej

X 1999 publikacja „Co warto wiedzieć o SF
6
”, Andrzej Piechocki

8-9 VI 2000 Konferencja Techniczna „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”, Gdynia

14-22 VII 2000 Road Show w Japonii – przedprywatyzacyjne spotkanie biznesowe  
prezesów spółek dystrybucyjnych Grupy G-8

VII 2000 publikacja „Ekonomiczne wykorzystanie transformatorów – minimalizacja potrzeb transformacji”, 
Mieczysław Konstanciak

17-28 XI 2000 wyjazd specjalistyczny prezesów spółek dystrybucyjnych do Australii

9-10 XI 2000 Konferencja „Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce”

2001 wydanie zestawu 18 instrukcji eksploatacji linii i urządzeń elektroenergetycznych

22-28 I 2001 wizyta dyskusyjna w Sztokholmie i Oslo na temat zliberalizowanego  
skandynawskiego rynku energii

14-18 II 2001 wyjazd specjalistyczny przedstawicieli ZE Kraków SA do Wielkiej Brytanii  
dotyczący rynku energii elektrycznej

WYDARZENIA
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23-28 IV 2001 wyjazd do Szwecji dotyczący projektowania i eksploatacji sieci napowietrznych

28-29 V 2001 Konferencja „Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn”, Jelenia Góra

16-23 IX 2001  
i 30 IX-7 X 2001

wyjazd specjalistyczny do Tunezji poświęcony kształtowaniu taryf dla energii elektrycznej

18-29 X 2001 wyjazd specjalistyczny do Argentyny dotyczący  zliberalizowanego rynku energii elektrycznej

26-27 II 2002 Kongres „Systemy linii izolowanych w Polsce” - seminarium techniczne poświęcone  
możliwości oraz celowości zastosowania w Polsce nowej technologii  
w budowie linii napowietrznych nn i SN z wykorzystaniem przewodów izolowanych, Poznań

VI 2002 publikacja „Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych  
liniach napowietrznych”, praca zbiorowa pod red. Jerzego Kulczyckiego

20-21 XI 2002 pierwsza cykliczna Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE”  
– największa branżowa konferencja poświęcona zagadnieniom IT organizowana do dzisiaj

17-22 VI 2003 wyjazd specjalistyczny do Monachium i Paryża

23-24 IX 2004 obchody 100-lecia energetyki Regionu Poznańskiego

21 II 2006 spotkanie inaugurujące współpracę MTP z PTPiREE w sprawie współorganizacji „Parku energetyki” 
podczas Salonu Energetyki i Gazownictwa na Targach „Innowacje. Technologie. Maszyny”,  
który przerodził się (2007) w Targi EXPOPOWER

20-21 VI 2006 Konferencja „Oświetlenie drogowe. Sposoby zarządzania oświetleniem drogowym na terenie kraju”, 
Poznań

26-27 X 2006 Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary i diagnostyka w sieciach energetycznych”, Piechowice

30 V 1 VI 2007 Konferencja Międzynarodowa „Transformator”, Toruń

4-6 VI 2008 ICOLIM 2008, Międzynarodowa Konferencja Prac pod Napięciem, Toruń

VI 2008 PTPiREE zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00129/2009

6-11 IX 2009  Międzynarodowe Energetyczne Forum Inwestycyjne „EFI 2009 Jałta”, Ukraina

X 2009 publikacja „Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych”,  
praca zbiorowa pod red. Jerzego Kulczyckiego

2009-2010 realizacja kliku projektów szkoleniowych dla branży energetycznej dofinansowywanych  
z funduszy UE, w ramach których PTPiREE przeszkoliło dotychczas ponad 2 tys. osób

Opracowali: Sebastian Brzozowski, Justyna Dylińska
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Działalność  
wydawnicza   
PTPiREE

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej powstało z inicjatywy 
środowiska energetyków i dla niego miało działać. Stąd już na samym początku  
pojawiło się pytanie, w jaki sposób to środowisko informować o podejmowanych 
przez PTPiREE działaniach. 

 
Sebastian Brzozowski 

 
    BIURO PTPiREE

WYDARZENIA
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P amiętajmy, że w 1990 r. faks 
był czymś egzotycznym, a 
Internet w Polsce praktycz-

nie nie istniał. Wobec takiego stanu 
rzeczy już w 1991 r. podjęto decy-
zję o stworzeniu własnego wydaw-
nictwa, które mogłoby przekazy-
wać stosowną informację przede 
wszystkim odbiorcom z grona ener-
getyki zawodowej. W lutym 1992 r.  
ukazał się pierwszy numer „Biuletynu 
Informacyjnego”. Był on podzielony 
na dwie zasadnicze części: „Infor-
mator ekonomiczny”, w którym pu-
blikowano podstawowe dane ekono-
miczne, charakteryzujące wszystkie 
ówczesne 33 zakłady energetyczne 
oraz „Informator techniczny”, gdzie 
publikowano informacje dotyczące 
zagadnień z zakresu szeroko rozu-
mianej elektroenergetyki. Od drugie-
go numeru w „Biuletynie” znalazł się 
też stały dział „Z życia Biura Towarzy-
stwa”. Publikowano w nim informacje 
na temat działań podejmowanych 
przez PTPiREE. Biuletyn – pod obec-
ną nazwą „Energia Elektryczna” – 
ukazuje się do dzisiaj.

Także w 1992 r. Biuro Towarzystwa 
podjęło prace nad zagadnieniem 
typizacji elementów linii energe-
tycznych budowanych w Polsce. 
Na rynku dostępne były opraco-
wania wielu firm, nie było jednak 
opracowań przekrojowych, syste-
matyzujących szereg rozwiązań 
różnych producentów pod kątem 
ich zastosowania dla konkretnej in-
westycji liniowej. PTPiREE podjęło 
współpracę z dwoma poznańskimi 
biurami projektowymi. Już w 1992 r.   

opublikowało pierwszy album  
typizacyjny, poświęcony zagadnieniu 
linii elektroenergetycznych z przewo-
dami gołymi na żerdziach wirowanych. 
W tym samym roku rozpoczęto prace 
nad kolejnym albumem poświęconym 
liniom izolowanym. Działalność typi-
zacyjna prowadzona jest do dzisiaj. 
Obecnie w swej ofercie PTPiREE po-
siada 22 albumy, zawierające 83 tomy 
typowych rozwiązań linii i stacji elektr 
energetycznych nn i SN.

Kolejnym wyzwaniem wydawniczym 
stała się dla PTPiREE realizacja wy-
dawnictw zwartych. Pierwsza pozycja 
książkowa wydana przez PTPiREE  
w 1995 r. – „Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne z przewodami izolo-
wanymi” – była autorstwa Zbigniewa  
Gacka, Andrzeja Pieńkowskiego,  
Zenona Rusińskiego i Waldemara Sko-
mudka. Jeszcze w tym samym roku 
Towarzystwo opublikowało książkę 
Jacka Sobczaka „Podstawy prawa au-
torskiego”. W 1997 r.  PTPiREE zostało 
wpisane do krajowego systemu ISBN, 
jako wydawca wydawnictw zwartych, 
pod numerem 925667. W kolejnych 
latach kontynuowano działalność wy-
dawniczą. Do ważniejszych pozycji 
wydanych przez PTPiREE należą: 
n  „Ochrona przed przepięciami 

w typowych obiektach  
zakładów energetycznych”, 
Andrzej Sowa, Sylwester  
Jężak (marzec 1999)

n  „Co warto wiedzieć o SF6”, 
Andrzej Piechocki  
(październik 1999)

n  „Ekonomiczne wykorzystanie 
transformatorów  

– minimalizacja potrzeb  
transformacji”, Mieczysław 
Konstanciak (lipiec 2000)

n  wydanie zestawu 18 instrukcji 
eksploatacji linii i urządzeń 
elektroenergetycznych (2001)

n  „Ograniczanie strat  
energii elektrycznej  
w elektroenergetycznych 
liniach napowietrznych”,  
praca zbiorowa pod red.  
Jerzego Kulczyckiego  
(czerwiec 2002)

Ostanią z książek wydanych przez 
PTPiREE było wznowienie opracowa-
nia pod red. Jerzego Kulczyckiego 
„Straty energii elektrycznej w sieciach 
dystrybucyjnych” (październik 2009).

Oprócz „Energii Elektrycznej”, albu-
mów typizacyjnych oraz wydawnictw 
książkowych, PTPiREE realizuje także  
i dystrybuuje filmy oraz programy 
komputerowe. Pierwszymi filmami zre-
alizowanymi przez Towarzystwo, wy-
konane „przy okazji” opracowywania  
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technologii PPN, były następujące 
pozycje: „Prace pod napięciem w 
sieciach napowietrznych do 1 kV” i 
„Prace pod napięciem w sieciach na-
powietrznych 15 i 20 kV”. Kolejnym 
filmem były „Niebezpieczne zabawy” 
(w dwóch częściach). Podstawowym 
zadaniem filmu było ostrzeżenie przed 
skutkami zbliżania się bądź dotykania 
do urządzeń energetyki zawodowej: 
elementów lini, stacji i infrastruktury 
energetycznej. Ostatnią pozycją, na-
kręconą już specjalnie dla najmłod-
szych odbiorców energii elektrycznej, 
jest film „Bezpieczniej z prądem”, pro-
pagujący odpowiednie zachowania 
najmłodszych przy kontakcie z urzą-
dzeniami zasilanymi energią elektrycz-
ną. Oprócz filmów, PTPiREE dystry-
buuje także programy komputerowe: 
INTEGRAM-ELEKTROENERGETyKA 
– Elektroniczna Biblioteka Norm oraz 
MODERN 2007 – program do analizy 
opłacalności inwestycji elektroener-
getycznych na terenie spółki dystry-
bucyjnej. Wszystkie wymienione wyżej 
pozycje dostępne są stale w Biurze 
Towarzystwa.

Z uwagi na szeroko zakrojoną 
działalność szkoleniową, PTPiREE  
prowadzi także bardzo bogatą działal-
ność wydawniczą na własne potrzeby. 
Jest to nawet 100 publikacji rocznie, 
obejmujących zarówno skrypty szkole-
niowe, materiały konferencyjne, rapor-
ty przygotowywane przez PTPiREE.

Jak widać działalność wydawnicza 
prowadzona przez Towarzystwo jest 
bardzo szeroka. Dla zilustrowania 
ogromu pracy wkładanej w realizację  

tych zadań może najłatwiej będzie 
posłużyć się przykładem: Biuro zuży-
wa co roku ok. 5 ton papieru na druk 

jedynie materiałów merytorycznych  
na potrzeby własnych szkoleń i kon-
ferencji. n

WYDARZENIA

Działania Towarzystwa były  
i są nadal prowadzone w dwóch 
podstawowych kierunkach: 
współtworzenia organizacji 
polskiej energetyki,  
ze szczególnym uwzględnieniem 
miejsca i roli podsektora 
dystrybucji energii elektrycznej 
oraz technicznego wspomagania 
tegoż podsektora. 
Wedle mego odczucia, 
współczesna energetyka polska 
różni się od tej, o jakiej myśleli 
20 lat temu założyciele PTPiREE. 
Natomiast techniczne osiągnięcia 
Towarzystwa w wielu dziedzinach 
elektroenergetyki, w tym  
w obszarze prac pod napięciem,  
a także w dziedzinie 
wspomagania projektowania, 
zwłaszcza albumy typizacyjne, 
pozostają świadectwem 
nieprzemijającego dorobku  
tej organizacji. 

Tomasz e. kołakowski
Redaktor naczelny
mieSiĘcznikA 
„eneRgeTYkA”
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anegdoty

Energetyczne, 
a nawet 
energetyzujące
W trakcie konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, które odbywały się zawsze w pełnej powadze, zdarzały się też 
sytuacje zabawne, anegdotyczne. Wspomina się je latami z rozrzewnieniem  
podczas spotkań branżowych i integracyjnych. Przedstawiamy zaledwie kilka z nich,  
zachęcając naszych Czytelników do podzielenia się żartobliwymi wspomnieniami, 
które chętnie wykorzystamy w kolejnych jubileuszowych wydawnictwach PTPiREE. 
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Takie ładne  

chłopaki

W gronie prezesów spółek 

ówczesnej Grupy G-8 wybierali-

śmy się na ważne spotkanie do 

firmy, która przejawiała zaintere-

sowanie wejściem do polskiej 

branży energetycznej. Z samego 

rana panowie prezesi, jak jeden 

mąż, zebrali się przed hotelem 

w ciemnych garniturach, białych 

koszulach i krawatach (dodam, 

że był lipiec, upał jak nie wiem 

co i wysoka wilgotność powie-

trza). A pani Grażyna Karłowicz- 

-Stomma, dyrektor Departa-

mentu Nadzoru i Prywatyzacji II 

w Ministerstwie Skarbu Państwa 

(w latach 1998-2001), patrząc 

na nich rzuciła spontanicznie: – 

Takie  ładne chłopaki! Aż szkoda 

was sprzedawać.

Andrzej Pazda

dyrektor Biura PTPiREE

Śmiech 

Mimo wszystko, śmiejmy 
się! Uśmiech kosztuje 
mniej niż elektryczność. 
Daje więcej światła.  
No i.... nie zawiera opłaty 
dystrybucyjnej. 

Jerzy Gruszka
dyrektor  

Departamentu Usług Enea SA

Rycerze mocy  
Pozdrowienie energetyków: – Niech moc będzie z Wami!  – Czynna i bierna!

Zasłyszane

Co generuje  
transformator?

Podczas sympozjum na temat głównych źródeł strat sieciowych, znany ze specyficznego poczu-cia humoru jeden z 33 prezesów ówczesnych spółek dystrybucyj-nych stwierdził z wyrzutem, że jego dyrektor ds. technicznych nie uprzedził go, że transforma-tory  generują tyle strat. Gdyby wiedział, dawno kazałby je... zli-kwidować. 
Rzucona uwaga wywołała gromki śmiech energetyków oraz pełną troski powagę zaproszo-nych gości.

Ryszard Hanc
członek zarządu  Energa-Operator SA

Skrót (myślowy)
W zamierzchłych czasach, gdy na bazie przejmowanych od spółek dystrybucyjnych sieci 220 i 400 kV powstawały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), odbywało się wiele spotkań, podczas których ustala-no zasady wzajemnych relacji (m. in.  wypracowywano instrukcje współpracy sieci przesyłowej z dystrybu-cyjną, określano granice własności i odpowiedzialności). Podczas jednego z nich, po trwającej ok. dwóch godzin prezentacji na temat zasad funkcjonowania PSE, prowadzonej przez przedstawiciela tejże spółki, na koniec padło sakramentalne: czy są jakieś pytania? Jeden z dyrektorów technicznych stwierdził z nutą sarkazmu: – Temat jest jasny, przejrzysty, wspaniale zaprezentowany, jednak rozszyfrowania wymaga jedynie, często powtarzający się, zapewne techniczny, jed-nak mi nieznany skrót „PSE”.  

Ryszard Hanc, członek zarządu Energa-Opetaror SA

Upalone  
mostki

Jeden ze świeżo nada-
nych dyrektorów, który 
wcześniej nie miał 
kontaktów z energe-
tyką,  podczas wizyty 
w Dyspozycji Mocy 
zapytał: 
– Co tam na sieci? 
Dyspozytor, zgodnie z 
prawdą, odpowiedział: 
– Oprócz tego, że 
mostki się upalają, 
wszystko w porządku.
– No to trzeba je zlikwi-
dować – rzekł świeżo 
upieczony dyrektor.

Zasłyszane

Powaga

Najśmieszniejsza 

jest pełna powaga.

Zasłyszane

ANEGDotY
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Od latarni do latarni

W środku nocy patrol policji zatrzymuje kobietę.  
Po spisaniu personaliów policjant pyta ją o zawód. 
– A tak chodzę... od latarni do latarni. 
Policjant do kolegi: 
– Wacek pisz: pogotowie energetyczne.

Zasłyszane

Pies przewodnik

– Ważna jest odpowiednia ko-

lejność czynności przy ratowa-

niu porażonego prądem. Sam 

przekonałem się o tym, próbu-

jąc parę lat temu, na wakacjach, 

ratować mojego jamnika, który 

przegryzł kabel prowadzący 

prąd do namiotu. Zamiast odłą-

czyć prąd, złapałem jamnika za 

uszy i próbowałem go odcią-

gnąć. Niestety, sam zostałem 

porażony prądem…

Głos z sali:

– Bo to był pies-przewodnik!

Jerzy Koralewski 

były poseł na sejm RP,  
energetyk

Podstawowe problemy domowe każdy powinien umieć rozwiązać sam. Jednym z nich jest wymiana przepalonej żarówki. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, przeczytaj ten tekst. Jeśli wiesz jak to zrobić, także przeczytaj w celu udoskonalenia techniki i poznania nowych sposobów.
1. sposób	 irlandzki: Zapraszasz 15 Irlandczy-ków. Jeden trzyma żarówkę, a reszta pije, aż pokój zacznie wirować.
2. sposób	sycylijski: Jeden Sycylijczyk wymie-nia żarówkę, a dwóch zajmuje się świadkami.3. Po	żydowsku: Potrzebnych jest pięciu Żydow. Jeden wymienia żarówkę, a czterech narzeka, że ta nowa pewnie nie będzie świecić tak jasno, jak ta stara.
4. w	duchu	 zen: Musisz przyprowadzić dwóch mistrzów zen. Jednego, by wymienił żarówkę i jed-nego, by jej nie wymieniał.
5. egzystencjalnie: Jeden egzystencjalista wkrę-ca żarówkę, a drugi obserwuje, jak żarówka sama  

w sobie symbolizuje żarzące się nadzieje subiek-tywnego postrzegania rzeczywistości w bezkre-snym absurdzie wieczności.
6. sposob	feministek: Zapraszasz dziesięć ko-biet. Jedna wymienia żarówkę, a dziewięć tworzy grupę wsparcia.
7. Dla	palących: Potrzeba co najmniej pięciu pa-laczy. Kiedy razem zapalą, żarówka też to zrobi dla towarzystwa.
8. Dla	mających	dużo	czasu: Potrzebny jest tyl-ko jeden zwolennik teorii ewolucji, ale za to wymia-na żarówki może potrwać 8 milionów lat.
9. Dla	 osób	 z	 problemami: Jeden psychiatra zmieni żarówkę, ale pod warunkiem, że ta żarówka będzie się chciała zmienić. 
10. Dla	macho: Jeżeli jesteś prawdziwym męż-czyzną, nie wymieniaj żarówki. Mężczyźni nie boją się ciemności.

Zasłyszane

10 sposobów na wymianę żarówki

Podwyżka
Przychodzi pracownik do dyrektora– Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, 

ponieważ interesują się mną aż trzy inne firmy!
– A mogę wiedzieć jakie  to firmy? – pyta dyrektor. 
– Zakład energetyczny, gazownia i wodociągi  
miejskie.

Zasłyszane

Prąd – tak,  

światło – nie

W prasie pojawiło sie ogłoszenie o 

planowanej przerwie dostaw energii 

elektrycznej w mieście X. Do jednego z 

pracowników dzwoni  klientka zakładu 

energetycznego:

– To skandal! Jak możecie ludzi w zi-

mie wyłączać,  jak śmiecie... 

Pracownik cierpliwie tłumaczy, że 

przy dużym mrozie wyłączeń prawdo-

podobnie nie będzie. Na to klientka: 

– To może wyłączycie tylko światło, 

ale  żeby w tych gniazdkach było...

Zasłyszane
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Anegdoty zebrała Marzanna Kierzkowska
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felieton

P olskie Towarzystwo Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycz-
nej, odkąd tylko pamiętam, 

zawsze było aktywne na forum parla-
mentarnym. Mieliśmy okazję poznać 
się w czasie prac nad Ustawą Prawo 
energetyczne w latach 1993-1997. Na 
początku szczególnie wielką trudność 
sprawiało mi wyartykułowanie skrótu. 
Dość szybko nauczyłem się jednak 
wymawiać jednym tchem: „petepire”. 
Symptomatyczne, ale każdemu, kto z 
tym skrótem zetknie się po raz pierw-
szy, stwarza on podobne kłopoty. Z 
czasem nasza współpraca nabrała 
trwalszego charakteru. Zwłaszcza 
gdy powstał pierwszy parlamentarny 
zespół ds. energetyki, gdy gwałtow-
nie wzrosły potrzeby posłów i sena-
torów w zakresie lepszego zrozu-
mienia energetyki. Organizowaliśmy 
wspólnie różnego typu spotkania  
i dyskusje. Pamiętam świetnie bata-
lię o przyszłość dystrybucji. Pierwszą 
prywatyzację Górnośląskiego Za-
kładu Energetycznego. Pojawienie 
się inicjatywy G-8 oraz przepychanki 
związane z potencjalną sprzedażą 
Grupy prywatnemu inwestorowi. Przy 
okazji zorientowałem się wtedy jak 
ad hoc mogą powstawać wyjątkowo  
egzotyczne koalicje polityczne. 

Towarzystwo to przede wszystkim 
ludzie. Mam wiele bardzo miłych, ko-
leżeńskich relacji z wieloma z nich. 
Niektórzy zniknęli niestety z pola wi-
dzenia. Innych z radością co pewien 
czas spotykam, na ogół przypadko-
wo, przy okazji różnych konferencji 
i seminariów. Pojawiło się także już 
następne pokolenie. Zawsze jest o 
czym pogadać. Ważnym dla całe-
go środowiska. Tym bardziej, że za-
wodowo również jestem związany z 
problematyką bliską Towarzystwu. 
Razem tworzyliśmy i stale współpra-
cujemy w ramach Porozumienia o 
współpracy w zakresie nowych roz-
wiązań prawnych ułatwiających reali-
zację inwestycji infrastrukturalnych. 
Innym obszarem mojej działalności 
są inteligentne pomiary i inteligent-
ne sieci. Regularnie spotykamy się 
z Towarzystwem na forum parlamen-
tu przy każdej, kolejnej nowelizacji 
Ustawy Prawo energetyczne. Pomi-
mo że programowo nie jestem człon-
kiem żadnej organizacji ani stowarzy-
szenia, uczestniczę aktywnie w wielu 
wydarzeniach organizowanych przez 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Roz-
działu Energii Elektrycznej, przede 
wszystkim tych o charakterze opinio-
twórczym.

Trzy lata temu udało mi się wskoczyć 
na okładkę „Energii Elektrycznej”. Pod 
koniec 2007 r., po zawieszeniu działal-
ności czasopisma „Wokół Energetyki”, 
którego byłem przez wiele lat redakto-
rem naczelnym, Redakcja ,,EE’’ skap-
towała mnie błyskawicznie do pisania 
felietonów. Lubię to. Mogę dzielić się 
z Państwem swoimi przemyśleniami. 
Zwłaszcza, że pozostawiono mi peł-
ną swobodę podejmowanej tematyki. 
Tym bardziej, że czasem docierają do 
mnie niezmiernie miłe wyrazy sympatii 
ze strony P.T. Czytelników. To dodaje 
sił i energii. Pozwala wierzyć, że robi 
się coś pożytecznego. Dobrze czuję 
się w takim dobrym towarzystwie. 

Andrzej Nehrebecki

Jeden z moich znajomych wspomniał kiedyś,  
że nieważne, co się robi. Ważne, aby robić to w dobrym 

towarzystwie. Piszę więc felietony do czasopisma 
doborowego Towarzystwa, które trzyma się dobrze 

już lat dwadzieścia. Niektórym w tym czasie posiwiały 
włosy. Mnie nie zdążyły. Coraz więcej do wspominania. 

Jak pomyślę, że kiedyś więcej czasu spędzałem  
w towarzystwie dwudziestolatek to…  

(nie na temat, autocenzura).

Towarzystwo

Dr inż. Andrzej Nehrebecki
jest doradcą Zarządu
PSE Operator SA, 
przewodniczącym Grupy Ekspertów 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Energetyki, prezesem Fundacji 
Wspierania Edukacji Energetycznej 
Społeczeństwa 4E
(energia, ekonomia, ekologia, 
edukacja).   n
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n  24-25 sierpnia 2010 r., Kalisz 
 
Szkolenie: „Sztuka prezentacji i prowadzenie spotkań”
Org.: PTPiREE 
Inf.:  Małgorzata Marciniak 

tel. 61 846 02 33 
marciniak@ptpiree.pl

n  6-7 września 2010 r., Kalisz 
 
Szkolenie: „Poprawa komunikacji wewnętrznej  
w firmie oraz rozwój współpracy zespołowej”
Org.: PTPiREE 
Inf.:  Małgorzata Marciniak 

tel. 61 846 02 33 
marciniak@ptpiree.pl

n  14-16 września 2010 r., Bielsko-Biała 
 
Międzynarodowe Targi ENERGETAB 2010 
Org.: ZIAD Bielsko-Biała 
Inf.:  Agata Eckert  

tel. 33 813 82 41  
marketing@ziad.bielsko.pl

n  28-29 września 2010 r., Niepołomice 
 
Szkolenie: „Ochrona przeciwporażeniowa  
w instalacjach niskiego napięcia – edycja dla monterów” 
Org.: PTPiREE 
Inf.:  Małgorzata Marciniak 

tel. 61 846 02 33 
marciniak@ptpiree.pl

n  29-30 września 2010 r., Bełchatów 
 
Szkolenie: „Wykorzystanie albumów typizacyjnych  
do projektowania linii napowietrznych” 
Org.: PTPiREE 
Inf.:  Jarosław Tomczykowski 

tel. 61 846-02-23 
tomczykowski@ptpiree.pl

n  29 września-1 października 2010 r.,  
Niepołomice 
 
Szkolenie: „ Ochrona przeciwporażeniowa  
w urządzeniach niskiego napięcia” 
Org.: PTPiREE 
Inf.:  Małgorzata Marciniak 

tel. 61 846 02 33 
marciniak@ptpiree.pl

 

n 6-7 października 2010 r.,
  Szklarska Poręba 

 
Szkolenie: „Kable elektroenergetyczne  
i linie kablowe 15-110 kV.  
Eksploatacja i diagnostyka”

 Org.: PTPiREE
 Inf.:  Jarosław Tomczykowski
        tel. 61 846-02-23
        tomczykowski@ptpiree.pl

n  19-20 października 2010 r.,  
Niepołomice 
 
Szkolenie: „Straty mocy i energii elektrycznej.  
Część II – metody obliczania” 
Org.: PTPiREE 
Inf.:  Jarosław Tomczykowski 

tel. 61 846-02-23 
tomczykowski@ptpiree.pl

n  4-5 listopada, Zakopane 
 
Szkolenie: „Elektroenergetyczne  
izolatory kompozytowe i ceramiczne”
Org.: PTPiREE 
Inf.:  Małgorzata Marciniak 

tel. 61 846 02 33 
marciniak@ptpiree.pl

n  13-25 listopada 2010 r., Lublin 
 
Targi Energetyczne  
ENERGETICS 2010 
Org.:  Międzynarodowe Targi Lubelskie SA

Inf.:  Anna Błażejewska 
tel. 081 532 36 90 
a.blazejewska@targi.lublin.pl

n  23-26 listopada 2010 r., Wisła 
 
IX Konferencja Systemy Informatyczne  
w Energetyce SIwE 2010
 Org.: PTPiREE
 Inf.: Karolina Nowińska
   tel. 61 846 02 15
  nowinska@ptpiree.pl
  Sebastian Brzozowski
  tel. 61 846-02-31
  brzozowski@ptpiree.pl

informacje	dotyczące	szkoleń	organizowanych	przez	PtPiree	 
w	ramach	projektów	współfinansowanych	przez	Ue	znajdą	Państwo	na	stronie

http://www.funduszedlaenergetyki.pl

więcej	informacji	w	terminarzu	na	www.ptpiree.pl
Dział	szkoleń:	sebastian	Brzozowski,	tel.	61	846-02-31,	brzozowski@ptpiree.pl

Biuro	PtPiree,	ul.	wołyńska	22,	60-637	Poznań
	tel.	61	846-02-00,	fax	61	846-02-09,	ptpiree@ptpiree.pl

terminarz
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na zakończenie

Szanowni Państwo!
Wcale nie czuję się wygryziony. Pomijam fakt, że nie bardzo 
można być wygryzionym przez własnego Szefa. Przeciwnie, czuję 
się doceniony, że mogę napisać kilka słów na zakończenie tego 
specjalnego, jubileuszowego wydania naszego Biuletynu.
Bardzo bym chciał, aby znalazł on swoje miejsce w bibliotece 
niejednego energetyka i niejednej osoby związanej z energetyką, 
obok wydanej 5 lat temu monografii 15-lecia Towarzystwa. 
Dołożyliśmy wiele starań, żeby tak się stało. Podjęliśmy próbę 
przedstawienia większości obszarów tematycznych, pozostających 
w zainteresowaniu oraz działalności Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej, które w pełni – jak pozwalam sobie 
ocenić – świadczą o ciągłej potrzebie istnienia i działania PTPiREE. 
Potrzebie, pomimo ciągle zmieniającego się otoczenia,  
w jakim funkcjonuje energetyka, a w tym i postępujących coraz 
szybciej zmian własnościowych. Ocenę tę formułuję  
na podstawie wysokiego zaangażowania wielu specjalistów  

Andrzej Pazda



ze spółek dystrybucyjnych i spółki przesyłowej,  
pracujących w Komisjach i Zespołach roboczych Towarzystwa.
Do redagowania tego specjalnego wydania Biuletynu zaprosiliśmy 
wiele osób działających dziś, a także w przeszłości w obszarze 
szeroko pojętej energetyki i uczestniczących w jej przemianach, 
by podzielili się z Czytelnikami swoimi refleksjami. I to refleksami 
z pewnym dystansem do tego, co już dokonano i do tego, co się 
dokonuje. Bardzo dziękuję tym, którzy zaproszenie mogli przyjąć.  
Myślę, że będzie to znakomite odnotowanie ludzi i faktów.  
Może – świętując kolejne 20-lecie (a zbiegnie się ono  
z oceną realizacji „Polityki energetycznej Polski do roku 2030”)  
– będzie można sięgnąć także do zapisów tego,  
co dokonało się wcześniej i co warunkowało wiele zdarzeń.
Na zakończenie może jeszcze moja osobista refleksja. 20 lat istnienia 
i działania Towarzystwa to jednocześnie 20 lat mojej pracy  
dla PTPiREE. Pracy, która nie była łatwa, wymagała wiele wysiłku,  
ale dała bardzo dużo satysfakcji. Satysfakcji, jakiej nie mógłbym 
mieć, nie mając zaszczytu i możliwości pracowania ze wspaniałymi 
Ludźmi z szeroko pojętej energetyki i oddanym zespołem 
Pracowników Biura Towarzystwa. Za to wszystko proszę przyjąć słowa 
najwyższego uznania i podziękowania, a wszystkim P.T. Czytelnikom  
– tym razem, bo jest to „wstępniak końcowy” – dziękuję za lekturę  
tego dość obszernego numeru i wdzięczny będę za pozostawienie 
go w swojej bibliotece na „rzeczy pamiątkę”. 

Andrzej Pazda

dyrektor Biura PTPiREE
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A20 lat Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Album
fotograficzny

na rzeczy pamiątkę

Dwie dekady 
PTPiREE 
przyniosły także 
bogaty plon 
fotograficzny. 
Prezentujemy 
zaledwie 
jego skromny 
ułamek.



A



A
IIIAlbum fotograficzny

Spotkanie Członków-Założycieli w Baranowie w 1992 r. 



A



A
VAlbum fotograficzny

Członkowie Zarządu PTPiREE II kadencji (1993-1998)  
i dyrektor Biura PTPiREE, Bełchatów 1993 r.



A



A
VIIAlbum fotograficzny

Jedno z posiedzeń Zarządu Towarzystwa w 1993 r.  
zorganizowano w Częstochowie.  
Było ono także okazją do wspólnego uczestnictwa  
w Pielgrzymce Energetyków na Jasną Górę.



A



A
IXAlbum fotograficzny

Zarząd Towarzystwa, Ślesin 1996 r.



A



A
XIAlbum fotograficzny

Prezesi ówczesnych zakładów energetycznych uczestniczyli  
w wystawie europejskiej CEE – EU w Paryżu, 1996 r.  
Była to także okazja do zwiedzenia Luwru.



A



A
XIIIAlbum fotograficzny

Madryt, 1997 r., spotkanie z udziałem księcia d’Burbon. 



A



A
XVAlbum fotograficzny

Spotkanie branży energetycznej Power	–	Gen, Madryt, 1997 r.  
Systemy energetyczne już połączone, a więc można na luzie,  
tzw. luźna elegancja.



A



A
XVIIAlbum fotograficzny

IV Zgromadzenie Krajowe Członków Towarzystwa, Toruń 1998 r.  
Ustępujący prezes, Stanisław Filipiak i gospodarz, Roman Kuczkowski.



A



A
XIXAlbum fotograficzny

Zarząd PTPiREE III Kadencji (1998 – 2003).



A



A
XXIAlbum fotograficzny

Wyjazd specjalistyczny prezesów ówczesnych  
zakładów energetycznych, Japonia 2000 r. 



A



A
XXIIIAlbum fotograficzny

10-lecie PTPiREE, Baranowo 2000 r.



A



A
XXVAlbum fotograficzny

Zarząd PTPiREE i Członkowie-Założyciele, Baranowo 2002 r.



A



A
XXVIIAlbum fotograficzny

Członkowie Towarzystwa na V Zgromadzeniu Krajowym PTPiREE 
Poznań, 2003 r.



A



A
XXIXAlbum fotograficzny

Międzynarodowe Targi Poznańskie „Innowacje – Technologie  
– Maszyny”, 2004 r. Zarząd PTPiREE IV kadencji w niepełnym składzie,  
ale w… silnym otoczeniu.



A



A
XXXIAlbum fotograficzny

15-lecie Towarzystwa, Baranowo 2005 r.



A



A
XXXIIIAlbum fotograficzny

15-lecie PTPiREE, Zarząd i Członkowie-Założyciele, Baranowo 2005 r.



A



A
XXXVAlbum fotograficzny

Członkowie Towarzystwa na XI Zgromadzeniu Krajowym PTPiREE 
Poznań, 2008 r.



A



A
Zarząd PTPiREE V kadencji (2008-2013).

XXXVIIAlbum fotograficzny





archiwalne wydania 
biuletynu



Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań  

tel. 61 84-60-200, faks 61 84-60-209  
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl, www.ptpiree.pl


