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W roku sprawozdawczym Towarzystwem do dnia 12 lutego 2014 kierował Zarząd w 

składzie wyłonionym podczas XX Zgromadzenia Krajowego PTPiREE, które odbyło się w 

dniu 17 października 2013 r. w Poznaniu. 

Wybrany Zarząd rozpoczął swą pracę w składzie 8-osobowym: 

   Robert Stelmaszczyk  Prezes 

   Rafał Czyżewski  Wiceprezes 

   Michał Jarczyński 

   Marek Kleszczewski 

   Piotr Kołodziej 

   Cezary Szwed 

   Marek Szymankiewicz 

   Robert Świerzyński 

W dniu 13 lutego 2014 odbyło się XXI Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe PTPiREE 

celem uzupełnienia składu Zarządu o przedstawicieli PGE Dystrybucja. 

Od tego dnia wybrany Zarząd rozpoczął swa pracę w składzie 10-osobowym: 

   Robert Stelmaszczyk  prezes 

   Rafał Czyżewski  wiceprezes 

   Grzegorz Dolecki  (od 13.02.2014) 

   Marek Goluch   (od 13.02.2014) 

   Michał Jarczyński 

   Marek Kleszczewski 

   Piotr Kołodziej 

   Cezary Szwed 

   Marek Szymankiewicz 

   Robert Świerzyński 

W całym roku sprawozdawczym 2014 odbyło się 8 posiedzeń Zarządu, i tak: 

16 stycznia, Warszawa 

3 marca, Warszawa 

16 kwietnia, Warszawa 

20 maja, Warszawa 

27 czerwca, Warszawa 

11 września, Warszawa 

15 października, Warszawa 

25 listopada, Wisła 

Komisja Rewizyjna  ustanowiona podczas XX Zgromadzeniu Krajowym w składzie: 

   Bogdan Kotowicz 

   Andrzej Rejner 
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   Artur Różycki 

   Joanna Zembrzuska 

odbyła w dniu 19 marca 2014 r. posiedzenie przyjmujące materiały sprawozdawcze za rok 

2013. W dniu 18 listopada 2014 r. w trybie telekonferencji Komisja przyjęła plan działań 

związanych z zamknięciem roku 2014, w tym dokonała wyboru firmy audytorskiej. 

Sąd Kole żeński  ustanowiony podczas XX Zgromadzenia Krajowego w składzie: 

   Roman Kuczkowski  przewodniczący 

   Jerzy Mierzwa 

   Jerzy Seremet 

   Jerzy Szmyt 

z braku potrzeb nie zbierał się. 

Zakres działalno ści Towarzystwa określa Statut i uchwały Zgromadzenia Krajowego. 

Zarząd swymi uchwałami i decyzjami bieżąco wpływał na precyzyjne ustalanie zadań. 

Działalność realizowana była zgodnie z przyjętymi w Towarzystwie zasadami tj. poprzez 

Rady Dyrektorów oraz Komisje i Zespoły, przy ścisłej współpracy ekspertów ze Spółek 

Dystrybucyjnych, Koncernów i Spółki Przesyłowej, a także siłami Biura Towarzystwa i przy 

wsparciu ekspertów zewnętrznych. Efekty pracy wszystkich działających Komisji i Zespołów 

opisano w części I materiału. 

Działalno ść gospodarcza Towarzystwa , zapoczątkowana w roku 1991, jest 

kontynuowana. Potrzeba jej prowadzenia to z jednej strony oczekiwania spółek 

energetycznych i firm działających w obszarze energetyki, a z drugiej strony konieczność 

pozyskiwania środków przeznaczanych na działalność statutową.  

Główne obszary tej działalności to: 

- analizy oraz oceny techniczne i ekonomiczne, 

- szkolenia, konferencje i seminaria, 

- pozyskiwanie funduszy europejskich (doradztwo w tym zakresie prowadzone jest 

także w ramach działalności statutowej), 

- organizacja wyjazdów specjalistycznych, 

- wydawnictwa, 

- pełnienie funkcji operatora systemu łączności radiowej dla Spółek Dystrybucyjnych. 

Członkowie Towarzystwa . Zgodnie z postanowieniami Statutu, członkami Towarzystwa 

są członkowie założyciele, członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, nadzwyczajni oraz 

członkowie wspierający. Stan ilościowy członków, na przestrzeni lat działania Towarzystwa, 

przedstawia poniższa tabela. 
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Stan na dzie ń Członkowie 
Założyciele 

Członkowie 
Zwyczajni 

Członkowie 
Wspieraj ący 

Członkowie 
Honorowi 

Członkowie 
nadzwyczajni 

31.12.1990 29 88 17 - - 
31.12.1991 29 116 29 - - 
31.12.1992 29 132 32 - - 
31.12.1993 28 195 32 - - 
31.12.1994 28 204 33 - - 
31.12.1995 27 220 34 - - 
31.12.1996 27 210 34 14 - 
31.12.1997 27 210 34 13 - 
31.12.1998 27 225 34 15 - 
31.12.1999 27 228 34 19 - 
31.12.2000 27 225 34 20 - 
31.12.2001 26 225 34 20 - 
31.12.2002 26 211 34 22 - 
31.12.2003 24 213 34 22 - 
31.12.2004 24 207 34 23 - 
31.12.2005 22 222 15* 23 - 
31.12.2006 22 205 15 24 - 
31.12.2007 19 188 16 22 - 
31.12.2008 19 232 25 22 - 
31.12.2009 19 224 21 22 - 
31.12.2010 19 217 10 22 - 
31.12.2011 18 213 8 21 - 
31.12.2012 17 198 7 20 - 
31.12.2013 17 94 7 21 52 
31.12.2014 16 100 7 20 49 

* liczba członków wspierających uwzględniająca dokonane procesy konsolidacji Spółek 
Dystrybucyjnych według stanu na dzień 31.12.2005 r. 

W roku sprawozdawczym nie zmienił się stan liczbowy członków wspierających 

Towarzystwa. Z dniem 1 stycznia 2014 roku Zarząd Towarzystwa Uchwałą nr 4/13-18/VI 

przyjął PGE Dystrybucja w poczet członków wspierających PTPiREE. Natomiast w ciągu 

roku RWE Polska SA zrezygnowała z członkostwa wspierającego w PTPiREE. Tak więc wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Członkami Wspierającymi Polskiego Towarzystwa 

Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej są: 

Lp. Nazwa spółki Nr 
ewidencyjny 

1. ENEA Operator Sp. z o.o. W 035 
2. TAURON Dystrybucja SA W 028 

3. ENERGA Operator SA W 037 
4. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. W 036 
5. PSE SA W 044 
6. PGE Dystrybucja SA W 047 
7. PKP Energetyka SA W 046 
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Biuro Towarzystwa . Biuro Towarzystwa jest organem wykonawczym Zarządu, pełni funkcje 

koordynacyjne i wspierające działalność wszystkich gremiów Towarzystwa, a także pełni rolę 

informacyjną dla Członków Towarzystwa i wszystkich zainteresowanych. Obecnie, coraz 

częściej, realizuje własnymi siłami różnego rodzaju analizy i opracowania dotyczące 

funkcjonowania energetyki. Zasady pracy Biura oparte są o organizację przyjętą przez 

Zarząd w dniu 4 marca 1996 r. i zastąpiona organizacją przyjętą uchwałą Zarządu z dnia 

18 maja 2012 r. oraz Regulamin pracy Zarządu przyjęty przez Zarząd w dniu 22 lutego 1999 

r. i późniejsze decyzje doraźne. Metody pracy doskonalono mając na względzie zarówno 

efekt jakościowy, jak i efektywność. Wpływ na to miały oczekiwania Spółek Dystrybucyjnych i 

Spółki Przesyłowej oraz otoczenie rynkowe, w jakim przyszło funkcjonować. 

Działalność Biura wpisana jest w działalność Towarzystwa opisaną zarówno w części I, 

zawierającej sprawozdanie merytoryczne jak i w części II, zawierającej sprawozdanie 

finansowe. 

Stan zatrudnienia w Biurze Towarzystwa na dzień 31.12.2014 r. wynosi 25 pracowników, 

23,50 etatu, w tym 9,50 etatu w obszarze działalności merytorycznej i 14,00 w obszarze 

działalności gospodarczej finansowanej z przychodów na tej działalności. Ilość etatów 

uwzględnia podjęcie z dniem 1 września 2014 pracy w Biurze Towarzystwa przez Wojciecha 

Tabisia, pełniącego od tego dnia funkcję Dyrektora Biura oraz Artura Różyckiego jako 

doradcy Zarządu. 

Aktywa trwałe netto na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 4.790.095,74 zł i stanowią je: 

zmodernizowany budynek biurowy wraz z gruntem, komputery, kserokopiarki, projektory 

multimedialne, 2 samochody osobowe, wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe 

aktywa finansowe (akcje AGENCJI RYNKU ENERGII, fundusze inwestycyjne Arka w łącznej 

wysokości 3.260.563,69 zł). 

Finansowanie działalno ści Towarzystwa  i jego Biura w roku 2014 następowało zgodnie z 

przyjętymi przez Zarząd zasadami, mającymi swoje odzwierciedlenie w przyjętym na rok 

2014 budżecie i planie finansowym, a mianowicie: 

a) koszty składek członkowskich w innych, podobnych organizacjach krajowych i zagranicznych, 

b) koszty działalności na rzecz ogółu Spółek Dystrybucyjnych i Spółki Przesyłowej, w tym: 

- częściowo koszty wspomagania działania Rad Dyrektorów, Komisji i Zespołów 

- koszty doraźnych opracowań i ekspertyz 

- koszty usług konsultacji w obszarze działania Komisji i Zespołów sejmowych oraz 

ministerialnych 

- koszty osobowe wraz z narzutami pracowników Biura sfery merytorycznej w ilości 7,75 etatów, 

a od 01.09.2014 w ilości 9,5 etatu 
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c) częściowe sponsorowanie działalności technicznej, normalizacyjnej, naukowej i społecznej z 

obszaru działania spółek operatorskich 

z budżetu, w części finansowanej przez składki członkowskie. 

Wszystkie pozostałe koszty, szczegółowo wyspecyfikowane w planie i sprawozdaniu finansowym, 

finansowane są z osiąganego wyniku na działalności gospodarczej. 

Koszty działalności nie ujęte w planie finansowym oraz wykraczające poza limity tam określone, 

finansowane są z odpłatności zainteresowanych Spółek i innych podmiotów z tytułu uzyskiwanych 

przez nie świadczeń. 
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CZĘŚĆ I 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNO ŚCI 
 

OBSZAR REGULACJI PRAWNYCH 

DYSTRYBUCJA I INFRASTRUKTURA RYNKU ENERGII.  

MAJĄTEK SIECIOWY - TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

OBSZAR MARKETINGU I KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI BRANŻOWYMI 

DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARACH NIEKONCESJONOWANYCH PRZEZ URE 

WYDZIELONE ZAGADNIENIA SEKTOROWE 

DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA 
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Działalność Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w roku 2014 

była kontynuacją działań określonych uchwałami Zgromadzenia Krajowego, wyznaczającymi 

kierunki i sposoby realizowania statutowych celów Towarzystwa oraz bieżącymi zadaniami 

wyznaczanymi przez Zarząd, a także wynikającymi z aktualnej problematyki sektora 

elektroenergetycznego i podsektora dystrybucji. 

Omówienia działalności w ramach niniejszego Sprawozdania dokonano prezentując 

działania i osiągnięcia w podziale na niżej wymienione obszary i zagadnienia tematyczne 

kierowane i nadzorowane przez Zarząd, a także pozostające w autonomicznej działalności 

Biura Towarzystwa. Wśród tych obszarów i zagadnień wyróżniono: 

1. Obszar regulacji prawnych 

2. Dystrybucję i infrastrukturę rynku energii, 

3. Technikę i technologie 

4. Obszar marketingu i komunikacji zewnętrznej 

5. Współpracę z innymi organizacjami branżowymi 

6. Działalność w obszarach niekoncesjonowanych przez URE: 

−  oświetlenie drogowe 

−  łączność radiowa 

7. Wydzielone zagadnienia sektorowe: 

− działalność PTPiREE w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez 

sektor przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 

− statystyka elektroenergetyczna 

− działalność szkoleniowa 

− działalność wydawnicza 

8. Działalność pomocową. 

 

OBSZAR REGULACJI PRAWNYCH 

W obszarze regulacji prawnych podejmowano w 2014 roku działania dotyczące 

następujących zagadnień: 

• prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (opiniowanie kolejnych 

wersji projektu podczas prac w MG i w Sejmie, zgłaszanie uwag i propozycji zapisów 

wraz z uzasadnieniem,  

• monitorowanie, analizowanie i zgłaszanie uwag do projektów nowelizacji ustawy - 

Prawo energetyczne, 

• analiza projektów przepisów dotyczących obowiązku wdrożenia w Polsce liczników 

zdalnego odczytu oraz operatora informacji pomiarowych, w tym także w ramach 

Warsztatów Rynku Energetycznego,  
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• wsparcie działań Rady Dyrektorów ds. Taryfowych, w tym wsparcie realizacji projektu 

opracowania modelu regulacji jakościowej we współpracy z URE i doradcami 

zewnętrznymi,  

• udział w pracach Rady Dyrektorów ds. Prawa,  

• prowadzenie działań zmierzających do systemowej poprawy regulacji dotyczących 

posadowienia i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na gruntach 

nienależących do przedsiębiorstw sieciowych (projekt ustawy o ochronie krajobrazu, 

projekt ustawy „korytarzowej”, projekt założeń kodeksu urbanistyczno-budowlanego),  

• monitorowanie projektów zmian w aktach wykonawczych wydawanych na podstawie 

ustawy – Prawo energetyczne, 

• monitorowanie zmian w przepisach dotyczących działalności przedsiębiorstw 

energetycznych, opiniowanie rozwiązań i składanie propozycji zapisów (przepisy 

dotyczące ochrony konsumentów, o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, o 

efektywności energetycznej i inne), 

• prace nad dokumentami nowej Polityki Energetycznej Polski, 

• wspomaganie strony rządowej w opracowywania stanowisk i opinii wobec 

dokumentów unijnych 

• wspomaganie prac zespołów działających w ramach PTPiREE w obszarach regulacji 

prawnych i rynku energii, 

• udział PTPiREE w postępowaniach przed sądami, 

• udział ekspertów PTPiREE w Sądach Polubownych,  

• udział w pracach Memorandum do spraw przeciwdziałania zjawisku kradzieży 

i dewastacji infrastruktury, w tym powołanie i prace w organach Fundacji jako ciała 

wykonawczego Memorandum,  

• organizacja spotkań, szkoleń i konferencji o tematyce prawnej. 

 
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii  
 

Bez wątpienia jedną z najistotniejszych regulacji, w pracach nad którą uczestniczyło 

PTPiREE w roku sprawozdawczym, był projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. W 

pierwszej połowie roku projekt był na etapie prac rządowych, a uwagi i propozycje PTPiREE 

koncentrowały się głównie na zagadnieniu wprowadzenia rozliczenia saldem energii 

pobranej i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej przez wytwórcę w mikroinstalacji (net 

metering). Argumenty przedkładano zarówno w Ministerstwie Gospodarki, jak i Ministerstwie 

Finansów oraz na spotkaniach Komitetu Sterującego QR 2016 z Prezesem URE. Na skutek 

postulatów, projektodawca doprecyzował w tekście ustawy, że rozliczenie saldem dotyczy 
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wyłącznie energii, a stawki dystrybucyjne rozliczane są odrębnie na podstawie umów o 

świadczenie usług dystrybucyjnych. 

Projekt w lipcu został wniesiony do Sejmu i poddany kolejnym konsultacjom, w których 

PTPiREE przekazało (we wrześniu) zbiorcze uwagi. Pod koniec roku dyskusja toczyła się w 

szczególności wokół poprawek wprowadzających wysokie stawki gwarantowane dla energii z 

mikroinstalacji do 10 kW, którym OSD – mając na względzie stabilność cen energii 

i bezpieczeństwo dostaw zagrożone możliwym, lawinowym wzrostem liczby mikroinstalacji – 

były przeciwne. Przedstawiciele PTPiREE prezentowali argumenty zarówno w formie 

pisemnej, jak i podczas posiedzeń podkomisji i komisji sejmowej. 

W dokumencie nie zostały uwzględnione tzw. kompromisowe poprawki prosumenckie, 

o których uchwalenie wnioskował Senat RP oraz sejmowa Komisja nadzwyczajna 

ds. energetyki i surowców energetycznych.  

Wbrew argumentom prezentowanym przez branżę elektroenergetyczną, w tym PTPiREE, 

przyjęto zapisy wprowadzające feed-in tariff dla energii wytwarzanej w mikroinstalacjach - 

mechanizm taryf gwarantowanych dla prosumenckich instalacji OZE. 

Uchwaloną przez Sejm ustawę Prezydent RP podpisał 11 marca 2015 r. 

 

Nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne 
 
W roku 2014 przedmiotem prac były cztery propozycje zmian ustawy – Prawo energetyczne: 

 

1. Poselski (PSL) projekt nowelizacji proponuj ący odr ębną taryf ę dla ochotniczych 

stra ży po żarnych (OSP).  W przekazanym do Komisji sejmowej i do MG w połowie lipca 

br. stanowisku PTPiREE postulowano, mając na względzie równoważenie interesów 

przedsiębiorstw i ich odbiorców, odstąpienie od procedowania nad projektem przy 

jednoczesnym zmniejszeniu opłat dystrybucyjnych dla OSP poprzez realizację innych 

działań.  Prace nad projektem zawieszono i nie zakończono w roku sprawozdawczym.   

 

2. Projekt nowelizacji wdra żający Rozporz ądzenie REMIT i dot. m.in. art. 44 – zakres 

i badanie sprawozda ń finansowych OSD. W lipcu 2014 r. na stronach Rządowego 

Centrum Legislacji przedstawiony został projekt ustawy o zmianie ustawy prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw mający na celu – jak wskazano w 

uzasadnieniu – stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1227/21022 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego 

rynku energii /tzw. rozporządzenie REMIT/. W przekazanym do Ministerstwa Gospodarki 

stanowisku PTPiREE, dotyczącym przede wszystkim zapisów art. 44 Pe, starano się 

wykazać brak związku zapisów projektu z Rozporządzeniem REMIT, niespójność z 
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celami Dyrektywy, wewnętrzną niezgodność propozycji zmian oraz niewykonalność 

z perspektywy wymogów ustawy o rachunkowości. W wyniku tych działań przyjęto 

wspólną interpretację dotyczącą sporządzania sprawozdań finansowych. 

 

3. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne wpr owadzaj ący zakaz 

wstrzymywania dostaw mediów, w tym energii elektryc znej, w okresie od 

1 grudnia do 1 marca. PTPiREE zgłosiło uwagi do projektu, wnioskując o 

nieuchwalanie tego zapisu. Stanowisko w tej kwestii  było kierunkowo spójne z uwagami 

TOE, PGNiG i opinią Ministerstwa Skarbu Państwa. W ramach prac nad poselskim 

projektem, Towarzystwo na prośbę MG udostępniło informacje dotyczące liczby 

odbiorców w gospodarstwach domowych, którym wstrzymywane jest dostarczanie 

energii z powodu zwlekania odbiorcy z zapłatą – w ujęciu rocznym oraz w miesiącach 

zimowych. Prace nie zostały zakończone w roku sprawozdawczym. 

 

4. Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo energet yczne rozszerzaj ący 

uprawnienia podmiotów dla wytwarzania energii w mik roinstalacji oraz 

podnosz ący cen ę odkupu energii z mikroinstalacji z 80% do 100% średniej ceny 

ogłaszanej przez Prezesa URE. PTPiREE zgłosiło postulat niewdrażania 

proponowanych regulacji ze względu na zachowanie zasad rynku prosumenckiego i 

promowanie zużycia energii na potrzeby własne. Prace nad projektem zawieszono, a na 

początku 2015 r. uznano za bezprzedmiotowe ze względu na ujęcie tożsamych 

przepisów w projekcie ustawy o OZE.  

 
Prace nad zmianami w aktach wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne 
 
W roku sprawozdawczym PTPiREE podejmowało działania w zakresie następujących aktów 

wykonawczych: 

1) Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych, 

2) Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 

przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wraz z 

korespondującą zmianą ustawy – Prawo energetyczne w zakresie przywrócenia 

terminowości świadectw kwalifikacyjnych. 

Szczegóły prac dot. ww. Rozporządzeń zostały omówione w Dziale Dystrybucja i 

Infrastruktura Rynku Energii.  

Ponadto w roku sprawozdawczym PTPiREE pozytywnie zaopiniowało propozycje zmian do 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na 
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zajęcie pasa drogowego. Zmiana dotyczyła rodzaju załączników dołączanych do wniosku o 

zajecie pasa w celu przeprowadzenia robót.   

 
Monitorowanie zmian w przepisach dotycz ących działalno ści przedsi ębiorstw 
energetycznych 
 
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi ązku ze wzmocnieniem narz ędzi 

ochrony krajobrazu 

W roku sprawozdawczym w Sejmie kontynuowano prace nad prezydenckim projektem 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu (tzw. ustawa o ochronie krajobrazu). Istotnym dla przedsiębiorstw sieciowych 

stało się monitorowanie prac nad ustawą i podjęcie próby wyłączenia spod zakresu jej 

regulacji obiektów infrastruktury elektroenergetycznej. W przeciwnym razie realizacja 

inwestycji celu publicznego, jakim jest budowa sieci elektroenergetycznych, doznałaby 

szeregu ograniczeń już na etapie procedur planistycznych. Wobec powyższego, w ramach 

PTPiREE zebrano uwagi do projektu i przekazano je do Podkomisji sejmowej powołanej do 

jego rozpatrzenia. Przedstawiciele PTPiREE mieli  także okazję do przedstawienia swoich 

argumentów i propozycji zmian do projektu podczas posiedzenia Podkomisji w październiku 

2013 r. Prace były kontynuowane przez rok sprawozdawczy i były monitorowane przez Biuro 

PTPiREE na bieżąco, jednak bez uczestnictwa w posiedzeniach, gdyż były one zamknięte 

dla strony społecznej. Do rozstrzygnięcia w roku bieżącym pozostaje kwestia istotna dla 

przedsiębiorstw sieciowych czyli ujęcia w ustawie, zakresu i obostrzeń dotyczących tzw. 

dominanty krajobrazowej. Prace będą kontynuowane. 

 

Ustawa o efektywno ści energetycznej 

W połowie roku 2014 Ministerstwo Gospodarki podjęło prace nad projektem ustawy o 

efektywności energetycznej. Założeniem ustawy jest zwiększenie efektywności 

energetycznej określonych podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego 

oraz pełna implementacja wymogów UE w tym zakresie, m.in. dyrektywy 2012/27/UE oraz 

decyzji KE 2011/877/UE. Zagadnienia dotyczą podwyższenia sprawności wytwarzania 

energii, ograniczenia strat w przesyle oraz zmniejszenia zużycia energii. Projekt jest 

rozwinięciem aktualnie obowiązującej Ustawy o efektywności energetycznej, nakłada nowe 

obowiązki na różne podmioty (np. dużych przedsiębiorców). PTPiREE uczestniczyło w 

procesie konsultacji społecznych, przekazując stanowisko wobec projektu do Ministerstwa 

Gospodarki. Prace nad dokumentem są w dalszym ciągu monitorowane. 

 

 

 



15 

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do e misji gazów cieplarnianych  

W roku 2014 kontynuowano prace nad poddanym w grudniu 2013 r. przez Ministerstwo 

Środowiska konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym projektem ustawy 

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, istotnym dla Operatorów, 

którzy zgłosili inwestycje do Krajowego Planu Inwestycyjnego. Stanowisko PTPiREE 

przesłane zostało do MŚ. Prowadzono także korespondencję w tej sprawie z Głównym 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W jej wyniku potwierdzona została zbieżność 

/negatywnej/ opinii PTPiREE i GINB dot. zaprezentowanych w dokumencie przepisów, 

nakładających na organy nadzoru budowlanego dodatkowy obowiązek przeprowadzania 

okresowych kontroli realizacji inwestycji objętych Krajowym Planem Inwestycyjnym. W dniu 

30 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt – bez kluczowych zmian w treści, do 

których główne wątpliwości sygnalizowało PTPiREE. Projekt skierowany został do prac w 

Sejmie RP. Prace nad projektem są kontynuowane w roku bieżącym.  

 

Prace nad zmianami w zakresie przepisów dotycz ących legalizacji liczników 

W roku sprawozdawczym kontynuowano prace zmierzające do wprowadzenia zmian w 

przepisach regulujących kwestie legalizacji liczników energii elektrycznej. Opis 

szczegółowych działań podejmowanych w tym zakresie przez Towarzystwo znajduje się w 

dalszej części Sprawozdania, w dziale Dystrybucja i Infrastruktura Rynku Energii.  

 

Prace nad ustaw ą o prawach konsumenta 

W roku sprawozdawczym w Sejmie RP trwały prace nad projektem ustawy o prawach 

konsumenta. Jego cele to wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw 

konsumentów. Ustawa zastępuje dotychczasową ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny oraz ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej. Regulacja zawiera bardzo rozbudowany katalog obowiązków informacyjnych 

obciążających przedsiębiorców związanych z zawieraniem umów z konsumentami. W 

szczególności przedmiotem ustawy są umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na 

odległość, przy których przewidziana jest wzmocniona ochrona interesów konsumentów. W 

ramach PTPiREE analizowano zapisy ustawy i monitorowano prace pod kątem ich wpływu 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych. Sejm przyjął ustawę 9 maja 2014 r. Jej 

zapisy weszły w życie 25 grudnia 2014 r.  
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Projekt Kodeksu urbanistyczno – budowlanego  

W ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konsultacji społecznych 

opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego projektu Kodeksu 

urbanistyczno-budowlanego, na początku lipca roku sprawozdawczego do MIiR przekazane 

zostało wypracowane w ramach PTPiREE wspólne stanowisko do ww. dokumentu. Opis 

szczegółowych działań podejmowanych w tym zakresie przez Towarzystwo znajduje się w 

dalszej części Sprawozdania, w dziale Dystrybucja i Infrastruktura Rynku Energii.  

 
Prace nad now ą Polityk ą Energetyczn ą Polski 
 
W roku sprawozdawczym Ministerstwo Gospodarki opracowywało pakiet projektów 

następujących dokumentów związanych z Polityką Energetyczną Polski: 

� Ocena realizacji PEP do 2030 r., 

� PEP do 2050, 

� Wnioski z analiz prognostycznych.  

PTPiREE brało udział w pracach dwustopniowo. Z jednej strony poprzez udział w  zespołach 

eksperckich powołanych przy MG w ramach Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań 

systemowych w sektorze energetyki - do prac w którym zaproszony został również Prezes 

Robert Stelmaszczyk. Zespoły podjęły prace nad poszczególnymi elementami projektu 

programu działań wykonawczych do nowej PEP 2050 oraz projektem programu działań 

wykonawczych na lata 2015-2018. W spotkaniach m.in. w sierpniu, listopadzie i grudniu w 

imieniu PTPiREE uczestniczył Prezes Robert Stelmaszczyk wraz z innymi ekspertami.  

Bieżącej wymianie opinii, uwag i publikacji stanowisk (w tym PTPiREE) służy robocze forum 

POLITENER. Jednocześnie PTPiREE opiniuje publikowane dokumenty w ramach konsultacji 

społecznych. Prace nad dokumentami nowej PEP będą kontynuowane w roku bieżącym. 

 

Wspomaganie strony rz ądowej w opracowywaniu stanowisk i opinii wobec 
dokumentów unijnych 
 

Stanowisko Rz ądu w sprawie Sprawozdania Komisji Europejskiej „Ana liza 

porównawcza rozpowszechnienia inteligentnego opomia rowania w UE 27 ze 

szczególnym uwzgl ędnieniem energii elektrycznej” 

PTPiREE uczestniczyło – na zaproszenie MG - w konsultacjach społecznych dotyczących 

dokumentu Stanowisko Rządu w sprawie Sprawozdania Komisji  Europejskiej „Analiza 

porównawcza rozpowszechnienia inteligentnego opomiarowania w UE 27 ze szczególnym 

uwzględnieniem energii elektrycznej”. Stanowisko Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 

zrzeszonych w PTPiREE  przedstawione w części przewidzianej dla partnerów społecznych 

przekazane zostało w połowie roku sprawozdawczego do Ministerstwa Gospodarki 
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i uwzględnione w dużej mierze w dokumencie, wspomagając tym samym proces 

przygotowania Stanowiska rządowego. 

 

Komunikat KE w sprawie wewn ętrznego rynku energii – pomoc w tworzeniu 

stanowiska Rz ądu RP 

W październiku 2014 r. opublikowany został Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie 

wewnętrznego rynku energii. Z prośbą o pomoc w tworzeniu stanowiska rządowego do ww. 

dokumentu Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do także do PTPiREE. Po 

przeprowadzonych wśród Spółek konsultacjach, w październiku przekazano do MG 

spostrzeżenia  PTPiREE wskazujące m.in. na nowe wyzwania stojące przed OSD w zakresie 

m.in. budowy inteligentnych sieci oraz zarządzania ograniczeniami sieciowymi z 

wykorzystaniem mechanizmów rynkowych.  

 
Prace dotycz ące wdra żania AMI 
 
Projekt zało żeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne wdra żającej AMI 

PTPiREE uczestniczyło w rozpoczętych w ostatnich dniach sierpnia 2014 r. konsultacjach 

społecznych opracowanego w Ministerstwie Gospodarki projektu założeń projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Planowany akt prawny ma na celu 

nadanie ram prawnych dla wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce, 

wprowadzając regulacje dot. m.in. Operatora Informacji Pomiarowych, rynku opomiarowania 

i obowiązku wdrożenia liczników zdalnego odczytu. Projekt założeń dość wiernie 

odzwierciedlał zapisy proponowane przez ustawodawcę już w projekcie małego trójpaku, 

a następnie w projekcie ustawy o OZE – w których to aktach nie zostały ostatecznie przyjęte, 

zatem PTPiREE w swoim stanowisku przedstawionym dwukrotnie – we wrześniu oraz 

w listopadzie ub. r. z jednej strony ponawiało zgłaszane wcześniej postulaty, z drugiej kładło 

nacisk na zachowanie spójności koncepcji z planowanym wdrożeniem modelu wymiany 

danych ebIX. Prace kontynuowane będą w roku bieżącym. 

 

Warsztaty Rynku Energetycznego 

W 2014 roku Biuro PTPiREE kontynuowało powierzoną rolę, realizując obowiązki 

i kompetencje Biura Obsługi Warsztatów Rynku Energetycznego.  

Przyjęty na V Sesji 2013 Budżet Biura Obsługi WRE na kolejny – sprawozdawczy – rok 

współtworzyło pięciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego oraz Operator Systemu 

Przesyłowego. W roku 2014 odbyła się jedna Sesja Warsztatów Rynku Energetycznego (w 

marcu w Warszawie) oraz posiedzenie Rady Programowej WRE w październiku, na którym 
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przyjęto treść wypracowywanej przez Zespół WST Wzorcowej Specyfikacji Technicznej dla 

AMI. 

Głównymi zagadnieniami podjętymi w 2014 roku w ramach WRE były: 

• funkcjonalne i technologiczne wymagania dla systemów AMI i smart grid, w tym 

wypracowanie Wzorcowej Specyfikacji Technicznej dla AMI, 

• regulacje prawne, w tym w obszarze Prawa energetycznego i Ustawy o ochronie danych,  

• wsparcie inwestycyjne i zasady rozliczeń finansowych systemów AMI, przygotowanie do 

regulacji jakościowej, 

• działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrażania systemów AMI. 

 

Wzorcowa Specyfikacja Techniczna dla AMI została poddana konsultacjom społecznym. 

W ramach prac podjęto także decyzję o podpisaniu umowy z firmą WAGO w zakresie 

udzielenia licencji na wykorzystanie rozwiązania modułu przyłączeniowego licznika energii 

elektrycznej i narzędzia mostkującego, zapewniającego możliwość elektrycznego i 

mechanicznego podłączania i odłączania licznika od jego zacisków bez powodowania przerw 

w dostawie energii. Umowa taka została podpisana pomiędzy dwiema spółkami WAGO a 

pięcioma OSD i PTPiREE w ostatnim dniu roku. Rozwiązanie zostało także poddane 

konsultacjom społecznym i po pozytywnej opinii zostanie włączone do WST. Prace są 

kontynuowane w roku bieżącym. 

Decyzja o dalszym kształcie i funkcjonowaniu Warsztatów w 2015 roku zostanie podjęta w 

bieżącym roku.  

 

Udział ekspertów PTPiREE w S ądach Polubownych 

 

W związku ze zmianą ustawy  dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne poprzez ustawę 

z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji 

Handlowej zostały wyposażone w nowe kompetencje. Na mocy wstępnych uzgodnień 

z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i w konsekwencji zawartych umów 

z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej, PTPiREE delegowało do składów 

sądów polubownych arbitrów – ekspertów z zakresu energetyki. Zawarło umowy 

z dziesięcioma Inspektoratami, pozostałe nie zgłosiły zapotrzebowania na arbitrów w tym 

obszarze. Z informacji uzyskanych ze współpracujących Inspektoratów wynika, że w 2014 

roku odnotowano pojedyncze przypadki wnoszenia sporów „energetycznych”, przy czym 

część z nich pozostawała nierozpoznana ze względu na brak właściwości miejscowej 

danego sądu lub uznanie roszczenia przez przedsiębiorstwo energetyczne przed 

rozpoznaniem sprawy. Jeżeli wpływają takie wnioski, to dotyczą one przede wszystkim 
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rozliczeń ze spółką obrotu. Nieznaczne wykorzystanie tej drogi rozstrzygania sporów w roku 

sprawozdawczym potwierdziły Spółki zrzeszone w PTPiREE.  

 

Post ępowania przed S ądami  

 

W roku sprawozdawczym toczyło się przy udziale PTPiREE postępowanie sądowe będące 

konsekwencją odwołania RWE Stoen SA od decyzji Prezesa URE nakładającej na Spółkę 

karę pieniężną za „nieutrzymywanie w należytym stanie technicznym sieci 

elektroenergetycznej”. Jak wskazywano w sprawozdaniu jeszcze za rok 2010, w dniu 13 

grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy wydał korzystny wyrok uwzględniający skargę kasacyjną 

Spółki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd apelacyjny, a ten z kolei do 

rozpoznania sprawy po raz trzeci przez sąd I instancji, w szczególności w celu uzupełnienia 

materiału dowodowego o opinię biegłego. Na bazie tej opinii, w roku 2013 Sąd I instancji 

przyznał rację RWE Polska SA, RWE Stoen Operator i PTPiREE, wydając orzeczenie na 

korzyść tych podmiotów. Od tego wyroku URE wniosło apelację, jednak sąd apelacyjny 

podtrzymał korzystny dla nas wyrok. Pełnomocnik URE wniósł skargę kasacyjną i sprawa 

oczekuje nadal na kolejne rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym.   

 

Prace Rady Dyrektorów ds. Prawa  

 

Opisane powyżej działania w obszarze legislacji prowadzone były w znacznej mierze w 

ramach Rady Dyrektorów ds. Prawa oraz podległych jej zespołów. Ponadto w ramach prac 

Rady powstały w roku sprawozdawczym opracowania, stanowiska czy opinie do 

dokumentów i zagadnień, na wniosek Zarządu bądź innych Rad lub Zespołów. Dla przykładu 

opracowano procedurę zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczącą w szczególności 

występowania przez pełnomocników osób trzecich z wnioskami o wydanie dokumentów 

Spółki w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, przyjętą przez Zarząd jako wzór 

do wykorzystania przy tworzeniu procedur Operatorów. Wspierano prawnie m.in. Radę 

Dyrektorów ds. Taryfowych w zakresie zagadnień prawnych w procedurze uzgadniania taryfy 

na rok 2015 oraz zespół ds. wdrożenia modelu ebIX. 

 

Podpisanie umów o współpracy z trzema kancelariami prawnymi  

Na wniosek Zarządu, Biuro PTPiREE podpisało ramowe umowy o współpracy z trzema 

kancelariami prawnymi: Chadbourne&Parke, Wierciński Kwieciński Baehr oraz Sołtysinski 

Kawecki Szlęzak, określające zasady współpracy i stałe stawki godzinowe wynagrodzenia 

prawników kancelarii. Przekazano także do ww. kancelarii zasady postępowania w 

przypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów z interesami OSD. 
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Raporty z prac PTPiREE w obszarze regulacji prawnyc h 

 

W celu umożliwienia Członkom Wspierającym pozyskiwania na bieżąco informacji na temat 

działań podejmowanych w zakresie opiniowania regulacji prawnych, w roku 

sprawozdawczym kontynuowano prowadzenie uruchomionego w połowie 2012 r. 

wewnętrznego serwisu internetowego PTPiREE dla uprawnionego grona użytkowników.  

Pod wskazanym adresem dostępne są miesięczne raporty z działań PTPiREE w obszarze 

regulacji prawnych.  Oprócz wykazu aktualnych działań, w zakładce umieszczone są również 

materiały źródłowe (np. aktualne teksty projektów, zgłoszone uwagi, notatki ze spotkań i 

posiedzeń). Raporty publikowane są w pierwszych dniach każdego kolejnego miesiąca i 

udostępniane są dla Członków Zarządu oraz wskazanych przez nich pracowników Spółek, w 

tym dla członków Rad Dyrektorów. 

 

Działania Rady Dyrektorów ds. Taryfowych 
 

Wspólne działania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w obszarze taryf koncentrowały 

się w roku sprawozdawczym głównie na opracowywaniu przez Radę Dyrektorów ds. 

Taryfowych modelu regulacji jakościowej, mającej obowiązywać od roku 2016. Działania 

prowadzono w ścisłej współpracy z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki oraz przy 

wsparciu ekspertów zewnętrznych – firmy Ernst&Young oraz zespołu w składzie prof. 

J. Osiewalski i dr K. Makieła. Efektem prac w roku 2014 było określenie przez Zespół, iż 

wdrożenie regulacji jakościowej wymaga określenia i wypracowania następujących 

parametrów modelu regulacji: 

− określenie katalogu wskaźników jakościowych oraz zasad ich kalkulacji i sposobu 

przeliczenia wartości historycznych,  

− określenie ogólnej metody wyznaczania celów w zakresie wskaźników jakościowych, 

− określenie ogólnych zasad wpływu realizacji wskaźników jakościowych na przychód 

regulowany OSD, 

− określenie szczegółowych zasad wyznaczania celów w zakresie wskaźników 

jakościowych, 

− określenie szczegółowych zasad określania wpływu realizacji wskaźników 

jakościowych na przychód regulowany,  

− określenie formalnych zasad uwzględniania wpływu regulacji jakościowej na przychód 

regulowany OSD. 

Wskazane elementy i warianty zostały zaproponowane w materiale podsumowującym 

dotychczasowe prace i zaprezentowanym Zarządowi w styczniu br., a następnie URE. Prace 

są kontynuowane.  



21 

Ponadto w ramach Rady Dyrektorów ds. Taryfowych podejmowano wspólne działania, 

konsultacje i opracowywano propozycje dokumentów dotyczących procesu zatwierdzania 

taryf na rok 2015.  
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DYSTRYBUCJA I INFRASTRUKTURA RYNKU ENERGII 

W ramach działań prowadzonych w obszarze dystrybucji energii, realizowane były 

zadania wyznaczane przez Zarząd Towarzystwa, Radę Dyrektorów ds. Majątku Sieciowego 

oraz Rady Dyrektorów ds. Dystrybucji i Obsługi Odbiorców, a także definiowane przez 

Operatorów Sieci i zgłaszane bezpośrednio do Biura Towarzystwa. 

Opisane poniżej działania w obszarze dystrybucji i infrastruktury prowadzone były pod 

bezpośrednim nadzorem Rady Dyrektorów ds. Dystrybucji i Obsługi Odbiorców oraz Rady 

Dyrektorów ds. Majątku Sieciowego, a także podległych im zespołów i komisji. 

 

Generalna Umowa Dystrybucji – kompleksowa (GUD-K) o raz IRiESD  

W związku z uruchomieniem przez wszystkie OSD na początku 2014r. elektronicznych 

platform wymiany informacji ze sprzedawcami energii (PWI), obsługujących zarówno GUD-K, 

jak i umowy GUD, w trakcie 2014r. URE organizowało cykliczne spotkania dotyczące 

działania PWI. W ramach PTPiREE przygotowywano odpowiednie informacje oraz 

prezentacje przedstawiane na tych spotkaniach.  

W trakcie ww. spotkań poinformowano również o propozycji PTPiREE dotyczącej: 

a) rozszerzenia wzorca GUD-K na wszystkich odbiorców grup taryfowych G i C1,  

b) usunięcia z wzorca GUD-K i przeniesienia do IRiESD zapisów dotyczących kwestii 

realizacji procesów, 

Powyższe propozycje wraz z propozycją PTPiREE dotyczącą nowelizacji ustawy PE tak, aby 

wprowadzić obowiązek stosowania umów kompleksowych dla odbiorców grup taryfowych G i 

C1, zdecydowanie znormalizują rynek energii, jak i ułatwią korzystanie z niego przez 

odbiorców. Jednocześnie pozwolą one uniknąć obecnych skarg odbiorców na działania 

nierzetelnych sprzedawców. W związku z tym w grudniu 2014r. PTPiREE przekazało do 

URE, TOE oraz Sekcji KIGEiT projekt nowego wzorca GUD-K wraz z propozycją aktualizacji 

IRiESD. 

 

Model wymiany danych pomi ędzy OSD, a spółkami obrotu i POB oparty o standard 

ebIX (CSWI) 

Zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w styczniu 2014r., w ramach PTPiREE uruchomiono 

działania nad opracowaniem centralnego systemu wymiany informacji na detalicznym rynku 

energii pomiędzy OSD oraz sprzedawcami i innymi uczestnikami rynku, opartego o standard 

ebIX (zwanego dalej „CSWI”). Prace w tym zakresie nadzorowane były przez Radę 

Dyrektorów ds. Dystrybucji. Na doradcę przy tych pracach wybrano firmę Ernst & Young. 

Powołano również strukturę całego projektu, opartą na Głównym Zespole Projektowym oraz 

zespołach roboczych. W wyniku realizacji projektu na początku sierpnia 2014r. przekazano 

do publicznych konsultacji „Koncepcję Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami 

rynku energii elektrycznej w Polsce, zgodną ze standardem ebIX”, a następnie 

zorganizowano szereg spotkań z uczestnikami rynku, w tym Ministerstwa Gospodarki i URE, 
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w celu prezentacji Koncepcji oraz rozpoczęcia konsultacji. Konsultacje zakończono na 

początku października i przystąpiono do analizy otrzymanych uwag. W wyniku czego 

przygotowano Raport z konsultacji społecznych Koncepcji oraz zaktualizowaną treść samej 

Koncepcji. Oba dokumenty zostały w listopadzie opublikowane oraz przekazane 

uczestnikom konsultacji, a w grudniu zorganizowano jeszcze ostatnie spotkania wyjaśniające 

z URE i uczestnikami rynku. W związku z zakończeniem procesu konsultacji rozpoczęto 

dalsze działania nad wdrożeniem CSWI, które będą kontynuowane w 2015r. 

Jednocześnie podczas Forum ebIX, które odbyło się w dniu 26.03.2014r. w Oslo, 

PTPiREE zostało oficjalnie przyjęte do składu członków ebIX jako reprezentant Polski. W 

Polsce zorganizowano również coroczne spotkanie Forum ebIX.  

 

Rozporz ądzenie BHP 

PTPiREE w listopadzie 2013r. wystąpiło do MG z prośbą organizacji spotkania 

poświęconego prezentacji problemów, jakie pojawiły się w sektorze energetycznym w 

procesie praktycznego wdrożenia zapisów rozporządzenia w życie. Spotkanie odbyło się w 

styczniu 2014r. w MG. W wyniku spotkania powołany został Zespół ekspertów złożony z 

przedstawicieli PTPiREE, TGPE, PTEZ, SEP i PIP, którego zadaniem było opracowanie 

propozycji nowelizacji rozporządzenia. W dniu 24 kwietnia 2014r. na spotkaniu w MG, Zespół 

w imieniu wyżej wymienionych organizacji przekazał oficjalnie wypracowaną propozycję 

zmian do rozporządzenia. Propozycja została przychylnie przyjęta przez przedstawicieli MG. 

Ze względu na konieczność pilnego i czasochłonnego zaangażowania MG w proces działań 

legislacyjnych na szczeblu UE, prace nad wdrożeniem proponowanych zapisów przesunięte 

zostały na koniec roku 2014r. 

 

Rozporz ądzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania p osiadania kwalifikacji 

przez osoby zajmuj ące si ę eksploatacj ą urządzeń, instalacji i sieci oraz Ustawa Prawo 

Energetyczne w zakresie kwalifikacji. 

Pod koniec czerwca 2014r. MG wystąpiło z propozycją powołania Zespołu ekspertów, 

którego celem było opracowanie nowelizacji rozporządzenia MGPiPS z dnia 28 kwietnia 

2003 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz propozycji zmiany zapisów Ustawy Prawo 

Energetyczne w zakresie kwalifikacji. Na spotkaniu z MG w dniu 24 czerwca 2014r. 

powołano Zespół ekspertów złożony z przedstawicieli PTPiREE, TGPE, PTEZ, SEP i IGG. 

Zespół w imieniu wyżej wymienionych organizacji opracował i przekazał na spotkaniu z MG 

w dniu 23 października 2014r. projekt nowelizacji rozporządzenia. Przygotowany przez 

Zespół i omówiony w trakcie spotkania został również projekt nowelizacji Ustawy Prawo 

Energetyczne. Obie propozycje zostały przychylnie przyjęta przez MG, jednak w zakresie 

zmian do ustawy uznano, iż należy wstrzymać się z jej oficjalnym przekazaniem do 

I. kwartału 2015r. Planuje się, że propozycja nowelizacji ustawy przekazana zostanie 
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poprzez wspólne wystąpienie Prezesów PTPiREE, TGPE, PTEZ, SEP i IGG. W trakcie prac 

nad ustawą wszystkie ww. stowarzyszenia przekazały stanowisko, iż akceptują przywrócenia 

5-letniej ważności świadectw kwalifikacyjnych dla wszystkich. 

 

Badania charakterystyk obci ążenia odbiorców 

W czerwcu 2014r. zostały w ramach prac Biura Towarzystwa opracowane oraz 

przekazane do OSD standardowe profile dla odbiorców grup taryfowych G i C1x wg założeń 

opracowywanych w 2011 r. Standardowe profile obciążenia grup odbiorców są 

zamieszczane przez OSD m.in. w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

Badania charakterystyk kontynuowane będą do końca 2015r.  

 

Ograniczenie kradzie ży elementów infrastruktury 

PTPiREE jest jednym z członków Memorandum w sprawie współpracy na rzecz 

przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, które powstało z inicjatywy 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W ramach Memorandum współpracują przedstawiciele 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu 

Kolejowego oraz przedstawiciele firm, izb gospodarczych i organizacji, w tym: Polskie 

Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Straż Ochrony Kolei, Krajowa Izba 

Komunikacji Ethernetowej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, 

Telekomunikacja Polska S.A. oraz Netia S.A. 

Przy Memorandum powołano m.in. Zespół ds. dobrych praktyk, w którym działają 

przedstawiciele PTPiREE, który w 2014r. podejmował prace i działania, w efekcie których 

m.in.: 

1. opracowano raport z kradzieży infrastruktury w poszczególnych branżach za 2013r., 

2. współdziałano przy opracowaniu raportu z działania Memorandum za 2013r., 

3. kontynuowano spotkania z przedstawicielami KGP, MSW i MAiC, których celem było 

określenie możliwych obszarów współpracy, wypracowanie dobrych praktyk współpracy z 

Policją w obszarze ograniczenia przestępczości oraz wypracowanie zasad lokalnej 

współpracy z Komendantami Wojewódzkimi Policji, 

4. kontynuowano prace nad opracowaniem platformy KID – Info, która będzie narzędziem 

do gromadzenia danych o incydentach kradzieży. Pod koniec 2014r. wykonana została 

wersja testowa platformy, w ramach prac Zespołu doprecyzowano zakres 

przetwarzanych tam danych, 

5. kontynuowano działania przeciwko kradzieżom w ramach programu „Razem 

bezpieczniej” realizowanego przez MSW, 

6. omawiano praktyki działań recyklingu metali spotykane w Europie oraz doświadczenia i 

rozwiązania mające na celu eliminowanie procederu nielegalnego obrotu złomem, 

7. współpracowano z Fundacją Niezłomni, 

8. przedstawiciele zespołu brali udział (w tym zaprezentowali referat nt. realizowanych 

działań Memorandum) w organizowanej przez niemiecki odpowiednik Memorandum - 

SIPAM - konferencji nt. kradzieży we Frankfurcie w dniu 20 lutego 2014r., 



25 

9. uczestniczono w organizacji wspólnej akcji operacyjnej Policji Polskiej i Niemieckiej na 

terenach przygranicznych – kontrola skupów złomu po obu stronach granicy, 

10. wymieniono doświadczenia między członkami Memorandum na temat zasad 

postępowania po wykrytej kradzieży, 

11. współzorganizowano konferencję (przygotowanie tematyki i referatów) promującą 

działania Memorandum, która odbyła się w dniu 27 listopada 2014r. W trakcie konferencji 

podpisane zostało oficjalne porozumienie o współpracy z niemiecką organizacją SIPAM. 

 

Mikroinstalacje 

W wyniku prac Komisji PTPiREE ds. Mikroinstalacji wypracowane zostało wspólne 

stanowisko OSD w zakresie: 

1. Montażu dodatkowego licznika mierzącego ilości energii wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. 

2. Zawierania lub nie dodatkowej umowy z prosumentem (przy uwzględnieniu umowy 

kompleksowej oraz umów rozdzielonych). 

3. Możliwości korzystania przez prosumenta z różnych sprzedawców dla energii kupowanej 

i sprzedawanej, przy uwzględnieniu roli sprzedawcy z urzędu oraz nr PPE. 

4. Zielonych certyfikatów oraz gwarancji pochodzenia dla energii z mikroinstalacji. 

5. Opracowania całościowego opisu procesu przyłączania mikroinstalacji prosumenckich, w 

tym: 

a) opis procedury przyłączenia mikroinstalacji dla OSD na podstawie zgłoszenia, 

b) wzór formularza zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej 

OSD, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż istniejąca moc 

przyłączeniowa określona dla tego odbiorcy końcowego. 

6. Ustalenia definicji osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

7. Ustalenia wymagań dla urządzeń mikroinstalacji oraz zakresu ich „zatwierdzania” przez 

OSD. 

8. Sprawozdawczości OSD o energii wprowadzonej do sieci z OZE. 

 

Badania satysfakcji klientów OSD 

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie konsumenta w formułowaniu zasad działania 

dystrybucji energii elektrycznej, w ramach PTPiREE podjęto prace, nadzorowane przez 

Radę Dyrektorów ds. Dystrybucji (RDD), których zadaniem było zbadanie zadowolenia 

klientów OSD. W wyniku postępowania ofertowego wybrano wykonawcę badań firmę TNS 

Global. Szczegóły badań zostały przygotowane i sformułowane w ramach warsztatów z 

udziałem Zespołu PTPiREE oraz wykonawcy badań. W 2014 roku wykonano pierwszą falę 

badań za pierwszych sześć miesięcy. Szczegółowe wyniki badań obejmujące cały 2014r. 

dostępne będą w kwietniu 2015r.  

 

Kodeks Dobrych Praktyk OSD 

Pod koniec 2014r. PTPiREE rozpoczęło działania mające na celu opracowanie kodeksu 

dobrych praktyk operatorów sieci dystrybucyjnych (KDP OSD). Powołana w tym celu 
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Komisja ds. KDP OSD, przygotowała spójną koncepcję dokumentu, a następnie wspólnie z 

Biurem PTPiREE przygotowano zapytanie ofertowe i przeprowadzono postępowanie 

ofertowego. Dalsze działania będą realizowane w 2015r.  

 

Programy zgodno ści 

W ramach działającego w PTPiREE Zespołu ds. Programu zgodności, odbywała się 

wymiana doświadczeń w zakresie m.in. monitorowania realizacji programu zgodności, jego 

aktualizacji, dokumentów regulujących obowiązki osób odpowiedzialnych za monitorowanie 

realizacji programu zgodności itp. Szczegółowo omawiane były zagadnienia dotyczące: 

a) raportu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2013r. „Warunki 

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizacja przez operatorów systemu 

elektroenergetycznego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną", 

b) modeli obsługi klienta funkcjonujące w poszczególnych OSD, 

c) dokumentów regulujących obowiązki osób odpowiedzialnych za monitorowanie realizacji 

programu zgodności, 

d) Smart Meteringu w aspekcie programu zgodności, 

W obszarze zagadnienia programów zgodności przedstawiciel PTPiREE brał również udział 

w pracach międzynarodowego zespołu COFEED, a wyniki tych spotkań były omawiane 

przez Zespół PTPiREE ds. Programu zgodności. 

 

Usługi regulacyjne w sieciach dystrybucyjnych 

W trakcie prac Zespołu PTPiREE ds. Usług regulacyjnych w sieciach dystrybucyjnych 

uznano, iż ze względu na zapoczątkowane zmiany w strukturze wytwarzania energii 

elektrycznej i coraz większy udział wolumenu produkcji energii elektrycznej z generacji 

rozproszonej oraz dokonaną konsolidację wśród OSD istnieje duże prawdopodobieństwo 

przekazania części obowiązków związanych z usługami regulacyjnymi przez OSP do OSD. 

W sytuacji takiej spodziewać się należy podjęcia działań zmierzających do opracowania 

regulacji ustawowych polegających na nałożeniu nowych obowiązków na OSD. W związku 

z tym Zespół zarekomendował podjęcie inicjatywy w celu wypracowania propozycji 

rozwiązań ze strony OSD, które umożliwiłyby wprowadzenie modelu zabezpieczającego 

również interesy OSD. Jak się ocenia, realizacja wybranych usług regulacyjnych przez OSD 

byłaby korzystna dla funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz dla samych OSD 

w szczególności w kontekście planowanego wprowadzenia od 2016 r. elementów tzw. 

regulacji jakościowej w zakresie taryf OSD. 

W efekcie działania Zespołu wypracowany został i przekazany do akceptacji RDT 

dokument pt. „Założenia usług regulacyjnych OSD”. Prace kontynuowane będą w roku 2015. 
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Współpraca z KPRM w sprawie skrócenia czasu przył ączeń do sieci – raport Doing 

Buisness 

W 2014r. KPRM organizowało spotkania w których brali udział przedstawiciele PTPiREE, 

dotyczące wprowadzenia zmian legislacyjnych mających na celu skrócenie czasu 

przyłączania do sieci elektroenergetycznych, a przez to poprawę pozycji Polski w raporcie 

Banku Światowego (Doing Buisness).  

W efekcie tych spotkań PTPiREE opracowało i przekazało do KPRM szczegółowe 

propozycje zmian prawnych, mających na celu ułatwienie procesu uzyskiwania niezbędnych 

zgód i zezwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy i linii 

elektroenergetycznych. Czas niezbędny na uzyskanie tych zezwoleń i pozwolenia na 

budowę stanowi bowiem zdecydowanie najdłuższy element w całym procesie budowy 

przyłączy oraz linii, a jego skrócenie w konsekwencji spowoduje skrócenie czasu 

przyłączania do sieci. Przedstawione przez PTPiREE propozycje były omawiane na 

spotkaniach zarówno w KPMR jak i Ministerstwie Gospodarki. 

Ponadto podjęto również przez PTPiREE dodatkowe działania mające na celu poprawę 

pozycji Polski w Raporcie Banku Światowego Doing Buisness. W wyniku tych działań w 

podkategorii Getting Electricity Polska awansowała ze 137 miejsca w 2014r. na 64 w 2015r., 

natomiast w ogólnej klasyfikacji awans Polski wyniósł ze 45 miejsca w 2014r. na 32 miejsce 

w 2015r. 
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MAJĄTEK SIECIOWY - TECHNIKA I TECHNOLOGIE  
W ramach działań prowadzonych w obszarze majątku sieciowego oraz techniki i 

technologii, realizowane były zadania wyznaczane przez Zarząd Towarzystwa, Radę 

Dyrektorów ds. Majątku Sieciowego oraz Radę Dyrektorów ds. Dystrybucji i Obsługi 

Odbiorców, a także definiowane przez Operatorów Sieci i zgłaszane bezpośrednio do Biura 

Towarzystwa. 

Opisane poniżej działania w obszarze majątku sieciowego oraz techniki i technologii 

prowadzone były pod bezpośrednim nadzorem Rady Dyrektorów ds. Majątku Sieciowego 

oraz Rady Dyrektorów ds. Dystrybucji i Obsługi Odbiorców, a także podległym im zespołów i 

komisji. 

 
Normalizacja i typizacja 

W 2014r. PTPiREE kontynuowało prowadzenie oraz finansowanie działalności Komitetu 

Technicznego PKN nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej. W 

ramach prac Komitetu metodą tłumaczenia wprowadzono do Polskich Norm normę PN-EN 

50438:2014-02 „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do 

równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. 

Przygotowano także, projekty: 

a) prPN -EN 16247-2P, Audity energetyczne - Część 2: Budynki, 

b) prPN -EN 16247-3P, Audity energetyczne - Część 3: Procesy, 

c) prPN-EN 16247-4P, Audity energetyczne - Część 4: Transport. 

W 2014r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem normatywnych warunków krajowych 

(załącznika krajowego) do normy PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - 

Specyfikacje wspólne. Zgodnie z ideą tego typu dokumentów powinien on zawierać 

wskazanie tych punktów normy PN-EN 50341-1:2013-03, dla których praktyka lokalna 

wymusza stosowanie warunków krajowych. Wykonawcą tego zadania jest Energoprojekt 

Kraków, wspomagany w części SN przez Energolinię Poznań. 

Bazą do opracowania tej normy jest załącznik krajowy do linii powyżej 45 kV, PN-EN 50341-

3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV - 

Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych oraz opracowane w 2013 roku założenia 

w zakresie napięć do 45 kV. 

W listopadzie 2014 r. została opracowana pierwsza redakcja normy, która została 

poddana ocenie Zespołu ds. linii napowietrznych, zlecone zostały także weryfikacje tekstu 

normy przez wskazane przez Zespół firmy. Kolejne etapy tj. wprowadzenie uzgodnionych 

uwag, opracowanie drugiej redakcji załącznika krajowego do PN-EN 50341-1:2013 i 

przekazanie propozycji normy do PKN zaplanowano na pierwszy kwartał 2015 roku. 

 

Opracowanie nowego Albumu linii napowietrznych niskiego napięcia 

W 2014 roku rozpoczęto aktualizację opracowanego w 1999 roku Albumu linii 

napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi o przekroju 25-
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120 mm2. Nowy album zostanie opracowany przy uwzględnieniu m.in. nowych wymagań 

dotyczących obciążenia wiatrem, lodem (norma PN-EN 50341-1:2013-03), wymagań 

wynikających z obowiązujących eurokodów, Dyrektywy Europejskiej dot. słupów itd. Prace 

nad albumem będą kontynuowane w 2015r. 

 

Obszar eksploatacji sieci 

Przyłączanie i współpraca OZE z sieciami elektroenergetycznymi 

W związku z uzgodnionymi z URE zmianami zapisów IRiESD, dotyczącymi usunięcia z 

instrukcji zapisów mających charakter kryteriów przyłączania OZE do sieci 

elektroenergetycznych oraz umieszczeniu ich przez wszystkich OSD na swoich stronach 

internetowych, w 2014r. ostatecznie zakończono prace nad dwoma dokumentami tj. 

Kryteriami przyłączania OZE do sieci SN oraz Kryteriami przyłączania OZE do sieci nn. 

Dokumenty te zostały przyjęte przez OSD i zamieszczone na stronach internetowych 

operatorów. 

 

Prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznych - SCADA 

W roku 2014 nastąpiło połączenie Zespołów PTPiREE ds. SCADA oraz ds. Ruchu. W 

ramach jednego Zespołu realizowano tematy związane z wymianą informacji pomiędzy 

systemami SCADA OSP i OSD. W 2014r. prace w tym zakresie koncentrowały się na jakości 

wymiany danych pomiędzy systemami SCADA.  

 

Optymalizacja gospodarki mocą bierną 

Pracę w tym zakresie realizowane były przez Zespół PTPiREE ds. strat technicznych i 

mocy biernej, przy współpracy Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki 

Lubelskiej oraz AGH w Krakowie. Drugi etap prac, zakończony w grudniu 2014 r. obejmował 

wykonanie analiz dla sieci elektroenergetycznej otwartej i zamkniętej oraz analizy prawne i 

rozwiązania formalno-organizacyjne dotyczące optymalizacji modułów napięć i gospodarki 

mocą bierną w KSE. 

Z przedstawionych wyników wynika, że w efekcie przeprowadzonej optymalizacji 

nastąpiło polepszenie warunków pracy KSE w aspekcie systemowych strat mocy czynnej, 

modułów napięć oraz przepustowości elementów KSE. Interesującym wnioskiem jest, że 

redukcja strat w wyniku zastosowania optymalizacji uwzględniającej wykorzystanie 

dostępnych w systemie środków do regulacji napięć daje więcej niż efekt wykorzystania 

dodatkowych, uzasadnionych ekonomicznie, źródeł mocy biernej. Obniżenie strat w wyniku 

zastosowania optymalizacji, przeciętnie biorąc, wynosi 2,63%, podczas gdy w przypadku 

optymalizacji z uwzględnieniem możliwości wykorzystania dodatkowych źródeł mocy biernej 

1,52 %, tj., czyli prawie dwa razy mniej. Można to traktować jako oznakę istnienia rezerw w 

systemie, które pozwalają osiągnąć stan korzystniejszy, aniżeli obserwowany na podstawie 

wziętych pod uwagę danych, z punktu widzenia strat mocy czynnej, profili napięć, 

przepustowości sieci czy też zapasu stabilności napięciowej.  
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Wydłużenie okresu legalizacji liczników statycznych i wprowadzenie legalizacji statystycznej 

W 2014 r. PTPiREE prowadziło działania, których celem jest wydłużenie okresu 

legalizacji liczników statycznych oraz wprowadzenie do prawa polskiego legalizacji 

statystycznej. W ramach prac, zlecono firmie KPMG przygotowanie raportu opisującego w 

sposób przejrzysty, zwięzły i rzeczowy zasady i metodykę wykonania oraz sposób 

interpretacji badań dla potrzeby legalizacji liczników energii elektrycznej w wybranych 

państwach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem metody próby losowej. Raport 

będzie obejmował również porównanie zasad legalizacji stosowanych w Polsce z zasadami 

obowiązującymi w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakończenie tych 

prac zaplanowano na marzec 2015r. W 2014 r. przeprowadzono także analizę „czasu życia” 

liczników statycznych, która pokazała, że producenci już teraz sprzedają liczniki statyczne 

zaprojektowane na min. 15 letni okres eksploatacji. 

Wyniki powyższych analiz zostaną wykorzystane w rozmowach z MG i URE jako argumenty 

za wydłużeniem, okresów legalizacji liczników statycznych oraz wprowadzenie legalizacji 

statystycznej. 

 

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa 

Zagadnienia te koordynowane są przez Zespół PTPiREE ds. EAZ, który w roku 2014 

realizował następujące zagadnienia: 

a) lokalizacja odcinkowa miejsca zwarcia w sieci SN w aspekcie obniżania osiąganych 

wskaźników KPI – w powiązaniu z smart gridem, 

b) wymagania stawiane automatyce SCO w kontekście przyłączania do sieci wytwórców 

OZE, 

c) innowacyjne rozwiązania np. cyfrowe przekładniki prądowe wraz z trybem wdrażania, 

certyfikacji itd.- zastosowanie protokołu komunikacyjnego IEC 61850, 

d) analiza opracowania pt. „Kryteria oceny przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) 

do sieci elektroenergetycznych średnich napięć” w części dotyczącej EAZ, 

e) wymagania dla pracy przy zakłóceniach w sieci (charakterystyka FRT w IRiESP 

i IRiESD). Porównanie obecnych wymagań FRT w Polsce do projektu wymagań FRT w 

projekcie instrukcji ruchu ENTSO-E, 

f) wypracowanie rekomendacji do udziału w pracy badawczej pt. „Ocena gotowości 

układów SCO zainstalowanych w KSE do realizacji skutecznej obrony przed awariami” 

(realizowanej przez OSP przy współudziale OSD), 

 

Praca badawcza „Ocena gotowości układów SCO zainstalowanych w KSE do realizacji 

skutecznej obrony przed awariami”. 

W związku z zaproszeniem ze strony OSP i pozytywną rekomendacją RDM i Zarządu 

Towarzystwa, PTPiREE przystąpiło do udziału w wykonaniu pracy badawczej pt. „Ocena 

gotowości układów SCO zainstalowanych w KSE do realizacji skutecznej obrony przed 

awariami”. Zakres udziału OSD w badaniach: 

a) Udział w roli konsultanta w przygotowaniu i rozstrzygnięciu przetargu organizowanego 

przez PSE S.A. na wyłonienie wykonawcy. 
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b) Przygotowanie informacji/materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych 

tj.: 

a) zebranie i przesłanie przebiegów z cyfrowych urządzeń rejestrujących i niezbędnych 

danych dla potrzeb odtworzenia zakłóceń na symulatorach laboratoryjnych, 

b) inwentaryzacja przekaźników SCO, na których mogą być prowadzone badania 

laboratoryjne, 

c) dostarczenie informacji o szczegółach implementacyjnych przekaźników 

(w uzasadnionych przypadkach) jak np. wersje produkcyjne, konfiguracje logik. 

c) Udział w spotkaniach konsultacyjnych u wykonawcy badań.  

Rozpoczęcie prac przez wyłonionego wykonawcę przewidziane jest na koniec lutego 2015r. 

 

Ochrona przed porażeniem i przed przepięciami. 

Biuro PTPiREE wraz z Zespołem ds. ochrony przed porażeniem i przed przepięciami, 

w roku 2014 przeprowadziło konkurs ofert na opracowanie „Zasad ochrony przed 

porażeniem i przed przepięciami, w sieciach NN, WN, SN i nn w spółkach OSD/OSP w 

zakresie projektowania, budowy i eksploatacji”. Biorąc pod uwagę otrzymane oferty 

postanowiono unieważnić konkurs oraz ogłosić kolejny. Pod koniec roku ogłoszony został 

drugi konkurs ofert – rozstrzygnięcie planowane w I kwartale 2015r. 

 

Obszar bezpiecze ństwa, higieny pracy i ochrony środowiska 

Prace Zespołu PTPiREE ds. BHP i Ochrony Środowiska. 

W roku 2014 miały miejsce 3 spotkania Zespołu, w trakcie których omawiano m.in. 

następujące zagadnienia: 

a) wypracowanie założeń do utworzenia anonimowej bazy o wypadkach w OSD i OSP 

(prace w toku, kontynuacja w roku 2015), 

b) organizacja bezpiecznej pracy na urządzeniach energetycznych w aspekcie rozwoju 

mikrogeneracji rozproszonej (szczegóły w dziale „Obszar Regulacji Prawnych”), 

c) określenie sposobu dokumentowania przez prowadzącego eksploatację ważności 

bezterminowego świadectwa kwalifikacyjnego oraz dokumentowania przez komisję 

kwalifikacyjną podstaw do wydania świadectwa bezterminowego (szczegóły w dziale 

„Obszar Regulacji Prawnych”), 

d) obowiązki Operatorów dotyczące gospodarki odpadami po 1 stycznia 2014 r., 

e) obowiązki OSD i OSP wynikające z rozporządzenia (UE) NR 517/2014 w sprawie 

fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 

(wymiana doświadczeń). 

Główny nacisk w pracach Zespołu w 2014r., jak wspomniano wczesniej, skierowany był na 

zagadnienia związane z udziałem w pracach nad przygotowaniem zapisów nowelizacji 

rozporządzenia MG z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych, oraz rozporządzenia MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003r. w 

sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz ustawy PE w zakresie kwalifikacji. 
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OBSZAR MARKETINGU I KOMUNIKACJI ZEWN ĘTRZNEJ 

Miesi ęcznik PTPiREE „Energia Elektryczna”  

Biuletyn Branżowy „Energia Elektryczna” jest stałą publikacją PTPiREE. Prezentowana w 

nim jest problematyka elektroenergetyczna, zarówno z zakresu techniki i technologii, jak 

również zarządzania, ekonomii, prawa, funduszy europejskich, marketingu, obsługi klienta 

oraz bieżących wydarzeń w spółkach i w branży. Swoje poglądy mają okazję zaprezentować 

decydenci, eksperci oraz przedstawiciele spółek energetycznych. "Energia Elektryczna" od 

1991 roku regularnie dociera do przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, 

obrotem i przesyłem energii elektrycznej, ale i dostawców rozwiązań i usług dla energetyki, 

do przedstawicieli świata nauki i polityki, a także studentów uczelni technicznych. 

Miesięcznik jest również kierowany do uczestników targów branżowych oraz 

organizowanych przez PTPiREE spotkań i konferencji. Średni nakład czasopisma w 2014 

roku wyniósł 1.000 egzemplarzy. 

 

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER oraz ENERGET AB 

Doskonałą okazją do prezentowania zagadnień wymagających rozwiązania w 

działalności przesyłowej i dystrybucyjnej oraz promocji Spółek Operatorskich, są corocznie 

odbywane z patronatem naszego Towarzystwa, Międzynarodowe Targi Energetyki 

EXPOPOWER w Poznaniu oraz ENERGETAB w Bielsku-Białej. PTPiREE nie tylko objęło 

patronatem te wydarzenia, ale także aktywnie uczestniczyło w ich organizacji. 

We wrześniowych targach Energetab 2014 w Bielsku-Białej swoje wyroby 

zaprezentowało 749 wystawców z 20 krajów Starego Kontynentu oraz Azji. Z 

najnowocześniejszymi maszynami, urządzeniami, aparatami i technologiami, służącymi 

zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności 

jej wytwarzania i użytkowania zapoznało się ok. 20 tys. zwiedzających z kraju i zagranicy. 

Odbywane w maju targi Expopower były biznesowym spotkaniem 200 wystawców z 12 

krajów. Ich stoiska odwiedziło ponad 9 tys. zwiedzających. Jak co roku, tak i w 2014 podczas 

EXPOPOWER i ENERGTAB, wśród wystawców było stoisko PTPiREE, na którym 

prezentowano OSD i OSP oraz promowano przede wszystkim albumy typizacyjne. 

 

Kampania edukacyjno-informacyjna na temat rynku ene rgii oraz roli OSD/OSP. 

W ślad za decyzją Zarządu PTPiREE z 15 października 2014 r., PTPiREE przystąpiło do 

realizacji ogólnopolskiej kampanii komunikacyjnej, której celem jest zaprezentowanie 

informacji o obecnej sytuacji i modelu polskiego rynku energetycznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu 

Przesyłowego, zakresu ich odpowiedzialności i stojących przed nimi wyzwań w zakresie 

inwestycyjnym. W tym celu, w dniu 20 października 2014 r. została podpisana roczna umowa 
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z firmą HAVAS PR Warsaw. Kampania obejmie szereg działań komunikacyjnych 

skierowanych do użytkowników energii elektrycznej, mediów oraz decydentów krajowych i 

szczebla samorządowego. Kampania prowadzona będzie przez Towarzystwo we współpracy 

z OSD i OSP.  

 

Strony internetowe Towarzystwa 

Podstawowa witryna Towarzystwa www.ptpiree.pl zawiera informacje na temat 

działalności Towarzystwa oraz dane opisujące polską elektroenergetykę. Prowadzony jest 

także serwis prasowy w zakresie najważniejszych wydarzeń w branży oraz portal 

poświęcony funduszom Unii Europejskiej na rozwój sektora energetycznego, stanowiący 

obszerny zasób informacji, danych i opracowań poświęconych funduszom dla energetyki. 

Pod adresem www.MojaEnergia.pl działa portal edukacyjny adresowany do odbiorców 

energii.  

W 2014 r. podjęto prace nad unowocześnieniem i uatrakcyjnieniem podstawowej witryny 

internetowej ptpiree.pl, nadając jej nowoczesną formę, grafikę i funkcjonalności 

odpowiadające aktualnym trendom i potrzebom. Uruchomienie strony w nowej odsłonie 

przewidywane jest w 2015 r. 
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI BRAN ŻOWYMI 

� PKEE 

W 2014 r. Towarzystwo współdziałało z PKEE w ramach wspólnej inicjatywy podmiotów 

sektora elektroenergetycznego przy tworzeniu studium wykonalności programu 

sektorowego dla energetyki w zakresie badań i rozwoju. Program, realizowany przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, począwszy od 2015 r. mógłby być podstawą 

pozyskiwania środków UE na prace badawczo-rozwojowe w sektorze.  

� Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii 

PTPiREE, poprzez członkostwo w Polskim Towarzystwie Certyfikacji Energii, uczestniczy 

w pracach nad polskim modelem certyfikacji energii odnawialnej oraz projektem zmian 

prawnych dotyczących przyłączania źródeł wytwórczych wykorzystujących energię 

odnawialną, a także współtworzy systemy wsparcia dla efektywności energetycznej. 

PTCE realizuje cele statutowe poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, 

organizowanie szkoleń i konferencji oraz przygotowywanie ekspertyz i opracowań. Do 

tych działań dołączono także świadczenie usług potwierdzania ekologiczności energii 

elektrycznej oferowanej klientom przez firmy sprzedające energię elektryczną. System 

Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej (GSE) umożliwia spółkom obrotu 

skonstruowanie przejrzystych dla klienta zielonych taryf - w którym otrzymuje on 

gwarancję zakupu energii, która pochodzi z konkretnie wskazanych źródeł odnawialnych 

produkujących energię w sposób ekologiczny. 

� Izba Gospodarcza Gazownictwa 

W roku sprawozdawczym PTPiREE podejmowało wspólne działania w zakresie 

wypracowania propozycji przepisów wprowadzających legalizację statystyczną dla 

liczników energii elektrycznej i gazomierzy, a następnie ich wejścia w życie. Współpraca 

w tym zakresie jest kontynuowana w roku bieżącym. 

� CIGRE 

W ramach współpracy z CIGRE Towarzystwo, podobnie jak w latach poprzednich, 

koordynowało bieżącą korespondencję oraz przekazywało informacje dotyczące 

prowadzonych prac. PTPiREE brało także aktywny udział, poprzez przedstawiciela Polski 

prof. Aleksandrę Rakowską, w pracach Komitetu Studiów B1 Kable (Study Committee 

Insulated Cables). 

� Stowarzyszenie Elektryków Polskich  

Towarzystwo prowadzi współpracę z SEP, której ramy zostały zakreślone 

porozumieniem podpisanym w czerwcu 2004 roku. Współpraca ma charakter 
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merytoryczny, m.in. w zakresie zagadnień unifikacyjnych oraz normalizacyjnych, a także 

polega na wzajemnym promowaniu stron. 

� Towarzystwo Obrotu Energi ą  

PTPiREE współpracowało z TOE w kwestii aktualizacji zapisów wzorca Generalnej 

Umowy Dystrybucyjnej, umożliwiającej zawieranie przez spółki obrotu umów 

kompleksowych z odbiorcami końcowymi (GUD-K). Prowadzono również rozmowy 

dotyczące wdrożenia zapisów GUD-K. Współpracowano również w zakresie wdrożenia 

centralnego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym w Polsce (CSWI) 

� Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 

W 2014 r. nastąpiło istotne pogłębienie współpracy z Towarzystwem Gospodarczym 

Polskie Elektrownie. Obejmuje ona dwa obszary. Pierwszy z nich to zagadnienia 

związane z funduszami unijnymi w obszarze energetyki. W celu skuteczniejszego 

zabiegania o rozwiązania sprzyjające wykorzystywaniu funduszy unijnych na realizację 

zadań inwestycyjnych w sektorze energetycznym w ramach nowej perspektywy 

budżetowej UE na lata 2014-2020, powołano wspólne gremium, tj. Zespół Doradców ds. 

regulacji wspólnotowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie programów 

operacyjnych. PTPiREE jest członkiem Zespołu, natomiast TGPE koordynatorem. Ścisła 

współpraca w ww. zakresie prowadzona jest od lutego 2014 r. W ramach prowadzonych 

prac odbyto szereg narad, telekonferencji i spotkań wewnętrznych, w tym również z 

udziałem przedstawicieli Ministerstwa. 

Drugi obszar współpracy wynika z udziału przedstawiciela TGPE w kierowanych przez 

PTPiREE Zespołach ekspertów przy MG, których celem było wypracowanie nowelizacji 

rozporządzenia MG z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych, rozporządzenia MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz ustawy PE w zakresie kwalifikacji. 

Współpraca przy nowelizacji rozporządzenia, o którym mowa wyżej była także 

prowadzona w ramach nawiązanych w latach wcześniejszych kontaktów z Polskim 

Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych oraz Państwową Inspekcją Pracy. 

� COFEED 

Przedstawiciel Zespołu PTPiREE ds. Programu zgodności został włączony do prac w 

ramach COFEED. W roku 2014 spotkania COFEED odbyły się dwukrotnie, w dniach 

20 maja oraz 4 listopada w Paryżu. 
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� PTPiREE jako fundator Fundacji na Rzecz Przeciwdzia łania Kradzie ży i Dewastacji 

Infrastruktury  

W wyniku działań i ustaleń członków Komitetu Sterującego Memorandum w sprawie 

przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury, w grudniu 2013 r. utworzona 

została Fundacja jako organ wykonawczy i finansujący działania Memorandum. 

Fundatorem zostało także PTPiREE, którego przedstawiciele są zarówno członkami 

Rady Fundacji, jak i Zarządu. W pierwszym półroczu roku sprawozdawczego Fundacja 

podejmowała działania głównie organizacyjne, związane z rejestracją w KRS, 

utworzeniem konta, lokalizacją siedziby oraz pracą nad marką i logo. W drugiej połowie 

roku wspierała merytorycznie, organizacyjnie i finansowo działania Memorandum, 

poprzez m.in. współorganizowanie i udział w spotkaniu jubileuszowym Prezesów 

Regulatorów i członków Komitetu Sterującego w sierpniu 2014 r. w siedzibie UKE oraz 

międzynarodowej konferencji na temat kradzieży infrastruktury w listopadzie w 

Warszawie. Fundacja wspierała bądź prowadziła (ze względu na tożsamość osób 

będących zarazem członkami organów Fundacji, jak i członkami zespołów Memorandum) 

działania w obszarze komunikacji, legislacji oraz dobrych praktyk. W ramach ostatniego 

prowadzone były w szczególności prace nad stworzeniem i przyszłą implementacją 

platformy informacji o incydentach kradzieży i dewastacji infrastruktury, o czym więcej 

jest mowa w dziale Dystrybucja i Infrastruktura. 
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DZIAŁALNO ŚĆ W OBSZARACH NIEKONCESJONOWANYCH PRZEZ URE 

Oświetlenie drogowe 

W roku 2014r. kontynuowano, rozpoczęty w 2006r. projekt wspólnej platformy wymiany 

doświadczeń pomiędzy przedstawicielami spółek zajmujących się oświetleniem drogowym 

oraz samorządów lokalnych, poprzez organizację IX Konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc 

publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju”. Zorganizowana 

została ona w Białce Tatrzańskiej w dniach 10-11 kwietnia 2014r. 

 

Łączność radiowa 

Ponieważ 2013 rok zakończył się consensusem OSD i OSP co do tego, że system 

dyspozytorski elektroenergetyki powinien być budowany na bazie technologii radiowej 

TETRA, jeszcze w grudniu 2013 r. Zarząd PTPiREE podjął decyzję o zobowiązaniu Rady 

Dyrektorów ds. Majątku Sieciowego (RDM) do powołania Zespołu ds. TETRY z udziałem 

przedstawicieli OSD,  OSP i specjalistów Biura Operatora  (PTPiREE).  

W 2014 roku odbyło się 5 spotkań roboczych tego Zespołu. Na pierwszym (14.II) przyjęto 

Kartę Projektu i uznano system TETRA za spełniający oczekiwania zarówno w zakresie 

łączności dyspozytorskiej, jak też potrzeb w zakresie automatyki i podstawowej transmisji 

danych. Uzyskanie pełnej interoperacyjności miedzy sieciami spółek uznano za niezbędne z 

perspektywy potrzeb OSP, ze strony OSD w odniesieniu do sytuacji kryzysowych, gdzie 

pełna interoperacyjność winna być zachowana. Tylko wówczas zapewniona będzie pełna 

współpraca i realizacja ciągów restytucyjnych. Również tylko OSP opowiedziało się 

zdecydowanie za wspólną kontraktacją systemu, budową, oraz finansowaniem utrzymania i 

rozwoju. Wobec powyższego następne dwa spotkania Zespołu (14.V i 14.VII) poświęcone 

były zagadnieniu interoperacyjności. Ostatecznie Zespół wypracował wspólne stanowisko 

odnośnie sposobu realizacji interoperacyjności systemowej i przedstawił wymagania jakie 

powinny być spełnione przez minimum trzech dostawców. Rozszerzono je ponadto 

szczegółowo o wymagania ogólne, podstawowe i dodatkowe oraz określono minimalne 

kryteria jakościowe i funkcjonalne dla systemu radiowego sektora energetycznego.   

Na czwartym spotkaniu (23.X) Zespół rekomendował szybkie opracowanie Jednolitego Planu 

Numeracyjnego dla wszystkich OSD i OSP powierzając PTPiREE wskazanie wykonawcy 

zlecenia. Uznano, że pilna potrzeba opracowania planu numeracyjnego wynika z postępu 

prac nad realizacją zakupów systemu TETRA przez niektóre OSD. Opracowanie to winno 

być ukończone do końca I kw. 2015.  

Zespół uzgodnił również wstępny zakres Opisu technicznego dla systemu TETRA. Uznano, 

że uszczegółowienie jego zapisów będzie możliwe dopiero po wykonaniu Jednolitego Planu 

Numeracyjnego oraz Bazowych Projektów Propagacyjnych przez wszystkie OSD.   
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Rezerwacje częstotliwości i pozwolenia radiowe na system analogowy 

PTPiREE konsekwentnie dąży do realizacji modernizacji systemu łączności zgodnie z 

zaakceptowanym w 2006 roku przez UKE harmonogramem cyfryzacji sieci łączności 

radiowej elektroenergetyki. 

Zagospodarowanie i rozdzielenie zakupionych na potrzeby systemu TETRA 33 kanałów 

radiowych oraz przeprowadzenie procesu przekształcania posiadanych 50 kanałów 

analogowych na potrzeby systemu cyfrowego o raz ich migracji do nowego systemu TETRA 

pozostaje dla PTPiREE, będącego operatorem sieci radiowej elektroenergetyki,  

priorytetowym zadaniem, które wymaga dopasowywania projektów propagacyjnych 

poszczególnych spółek dystrybucyjnych oraz koordynacji prowadzonych prac.  

Po procesie weryfikacji uzyskano w UKE pozwolenia radiowe dla kolejnych 13 obiektów 

radiowych systemu TETRA, tym razem dla  będzińskiego oddziału spółki TAURON. 

Posiadane obecnie pozwolenia radiowe na sprzęt analogowy obejmują lata 2015 – 2019. 

Trudno jednak zakładać, że system analogowy będzie użytkowany do 2019 roku, tym 

bardziej, że należy się liczyć z koniecznością stopniowego zwalniania zajmowanych kanałów 

na potrzeby systemu TETRA.  
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WYDZIELONE ZAGADNIENIA SEKTOROWE 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIE J 

PRZEZ SEKTOR PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRY CZNEJ 

W roku 2014 prowadzona przez PTPiREE działalność w zakresie wykorzystania 

funduszy europejskich objęła zarówno kontynuację zadań związanych z kończącym się 

okresem programowania 2007 – 2013, jak i intensyfikację prac dotyczących nowego budżetu 

i polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. 

 

Działania odnosz ące się do perspektywy finansowej 2007-2013 

Ze względu na to, że większość OSD w 2014 r. kontynuowała realizację inwestycji, które 

otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych, zarówno na szczeblu regionalnym (w ramach 

regionalnych programów operacyjnych), jak i ogólnopolskim (w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), Biuro Towarzystwo w 2014 r. wspierało Spółki w 

zakresie prawidłowego rozliczania przyznanych dotacji, podejmując liczne działania 

edukacyjne, informacyjne i doradcze. 

Jednocześnie, dalsza aktywność PTPiREE w procesie monitorowania wdrażania 

realizowanych programów oraz wydatkowania środków pomocowych w obszarze energetyki 

umożliwiła dalsze budowanie pozycji Towarzystwa jako eksperta w zakresie zagadnień 

elektroenergetycznych, w tym także w kontekście finansowania inwestycji branży. Podmioty 

branży niejednokrotnie występowały o wsparcie w rozwiązaniu zagadnień tak 

horyzontalnych, istotnych dla całego sektora, jak i indywidualnych, specyficznych dla danego 

beneficjenta. W zakresie zagadnień dotyczących wykorzystania funduszy unijnych w 

obszarze energetyki PTPiREE pozostaje jedną z czołowych instytucji w Polsce. 

Ważnym elementem działalności Towarzystwa jest praca jego przedstawicieli w 

Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-

2013, gdzie, będąc jego członkiem, reprezentuje cały sektor infrastruktury energetycznej w 

Polsce, objętej finansowaniem Programu. Zadaniem Komitetu, którego pracom przewodniczy 

wiceminister infrastruktury i rozwoju, jest m.in. monitorowanie realizacji Programu w okresie 

jego realizacji oraz podejmowanie działań służących usprawnieniu wykorzystania środków 

finansowych. W 2014 r. Komitet obradował nad zmianami w wybranych zakresach Programu 

oraz analizował prawidłowość jego realizacji. Ocena realizacji przedsięwzięć w obszarze 

energetyki została oceniona przez Komisję Europejską pozytywnie.  

 

Działania odnosz ące się do perspektywy finansowej 2014-2020 

Bazując na wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas zaangażowania Towarzystwa w 

konsultacje dokumentów programowych na lata 2007-2013 dotyczących dofinansowania 
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przedsięwzięć sektora energetycznego, od połowy 2011 r. uczestniczy ono w pracach 

zespołów i grup roboczych działających pod auspicjami zaangażowanych resortów 

(gospodarki oraz infrastruktury i rozwoju), mających na celu określenie form i zakresu 

wsparcia, jakie w okresie 2014-2020 będzie kierowane na realizację projektów 

inwestycyjnych w energetyce. Tym samym działalność ta stanowi istotne wsparcie dla 

polskich instytucji w przygotowaniu dokumentów krajowych, jak i w negocjacjach z Komisją 

Europejską w zakresie przyszłego dofinansowania sektora energetyki ze środków Unii 

Europejskiej w ramach nowego okresu programowania 2014 – 2020. 

Po zakończeniu prac, powołanej w 2013 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Grupy 

roboczej ds. wsparcia przygotowania programu operacyjnego dotyczącego gospodarki 

niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, 

transportu i bezpieczeństwa energetycznego, której Towarzystwo było aktywnym członkiem, 

w 2014 r. PTPiREE zintensyfikowało działania dwu- i wielostronne z resortami gospodarki 

oraz infrastruktury i rozwoju w celu uzgodnienia szczegółowych aspektów dotyczących 

wykorzystywania funduszy UE przez OSD i OSP. W formie bieżących konsultacji, oficjalnych 

i nieformalnych spotkań, przedstawiciele PTPiREE aktywnie zabierali głos oraz przedkładali 

propozycje uwzględniające potrzeby i interesy sektora przesyłu i dystrybucji energii.  

Wśród najważniejszych działań PTPiREE należy wymienić przygotowywanie stanowisk 

sektora przesyłu i dystrybucji w kwestiach będących przedmiotem prac resortów, inicjowanie 

rozwiązań szczególnie trudnych zagadnień, wspólnych i ważnych dla wszystkich OSD i OSP, 

opiniowanie kolejnych wersji projektów nowych programów operacyjnych (szczególnie 

Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), gromadzenie, analiza i ujednolicenie 

stanowisk i informacji uzyskanych od poszczególnych OSD i OSP, a także udział w 

spotkaniach tematycznych z udziałem przedstawicieli zaangażowanych resortów.  

Szczególne zaangażowanie Towarzystwa skierowane zostało na dopracowanie i 

przyjęcie przez instytucje krajowe, a następnie unijne, dokumentu pod nazwą „Lista 

projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (tzw. Project Pipeline dla sektora energetyki). 

Towarzystwo było inicjatorem tego dokumentu, a szczególnie ujęcia inwestycji sektora 

dystrybucji jako inwestycji kluczowych dla gospodarki, w celu zapewnienia operatorom 

korzystnych warunków pozyskiwania dotacji na inwestycje sieciowe. Podstawą prac resortów 

w tym zakresie była opracowana przez PTPiREE w 2013 r. i aktualizowana w 2014 r. analiza       

pn. „Inwestycje sektora dystrybucji energii elektrycznej w ramach nowej perspektywy 

finansowej 2014 – 2020”, zawierająca, oprócz diagnozy potrzeb sektora i uwarunkowań ich 

dofinansowania z funduszy UE, także listy inwestycji OSD na potrzeby Project Pipeline. 

Przygotowany finalnie dokument rządowy obejmuje 188 przedsięwzięć OSD i 30 PSE, 
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wpisujących się w trzy priorytety inwestycyjne nowej polityki spójności UE, tj.: sieci służące 

OZE, smart grid i bezpieczeństwo energetyczne.   

Towarzystwo miało także duży wkład w pracach powołanej w styczniu 2014 roku Grupy 

Doradców ds. regulacji wspólnotowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

programów operacyjnych. Koordynatorem prac Grupy zostało Towarzystwo Gospodarcze 

Polskie Elektrownie, PTPiREE natomiast było jedynym podmiotem reprezentującym interesy 

sektora przesyłu i dystrybucji energii w relacjach zarówno międzybranżowych, jak i z 

resortem. W ramach Grupy Doradców udało się uzgodnić wiele problematycznych kwestii, 

których rozwiązanie samodzielnie przez poszczególnych beneficjentów funduszy byłoby 

niezmiernie trudne. Prace Grupy, w tym prace PTPiREE objęły zagadnienia konsultowane 

zarówno z Komisją Europejską, jak i z instytucjami krajowymi, w tym UOKiK.  

 

Działania proinnowacyjne 

W związku z tym, że obszary badań i rozwoju (B+R), innowacji i ich wdrożeń w polityce 

UE nabierają coraz większego znaczenia oraz odegrają zasadniczą rolę w realizacji celów 

nowej polityki spójności UE 2014-2020, co tym samym przełoży się na programy wsparcia o 

wysokich budżetach, Towarzystwo podjęło działania również w tym zakresie. Mają one za 

zadanie zachęcić i ułatwić pozyskanie dofinansowania na ten rodzaj przedsięwzięć przez 

OSD i OSP.  

Toczące się obecnie w sektorze przemiany oraz wiążące się z nimi problemy i wyzwania, 

przed jakimi stają podmioty branży, zróżnicowane pod względem zakresu, złożoności, 

dostępnych technik, technologii, narzędzi czy kompetencji, sprawiają, że zasadnym i wielce 

rekomendowanym staje się wychodzenie im naprzeciw i rozwiązywanie w sposób 

systemowy dla całej branży. 

W związku z powyższym, w ramach PTPiREE działa Zespół ds. rozwoju i innowacji w 

ramach programów wsparcia UE, którego jednym z zadań jest inicjowanie, definiowanie, 

wypracowywanie i weryfikowanie oczekiwanych przez sektor rozwiązań o charakterze 

innowacyjnym i badawczo-rozwojowym. Jedną z inicjatyw Zespołu było wykonanie pracy 

badawczej, dotyczącej możliwości wydzielenia się wyspy z generacją rozproszoną 

przyłączoną do sieci niskiego napięcia, służącej rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa 

sieci zarówno podczas pracy synchronicznej, jak i wyspowej. Prace te są planowane na 

2015 r. i 2016 r. 

Jednym z ważniejszych działań, jakie Towarzystwo podjęło w 2014 r. w celu 

umożliwienia pozyskania dofinansowania prac badawczo-rozwojowych w sektorze 

elektroenergetyki było podjęcie, wspólnie z innymi organizacjami branżowymi oraz 

wiodącymi przedsiębiorstwami sektora elektroenergetycznego, prac nad koncepcją 

programu sektorowego w zakresie badań i rozwoju, który miałby być dofinansowany ze 
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środków UE 2014-2020 i nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Koordynatorem wspólnego przedsięwzięcia branży został Polski Komitet Energii 

Elektrycznej, a do prac nad studium wykonalności programu sektorowego dla energetyki 

został zaangażowany wykonawca zewnętrzny – firma PwC Polska Sp. z o.o. Studium 

wykonalności, współtworzone przez partnerów (członków PKEE), w tym PTPiREE, zostało 

złożone do NCBiR w grudniu 2014 r. Decyzje odnośnie utworzenia programu sektorowego 

dla energetyki zapadną w 2015 r. 

 

Fundusze krajowe 

Oprócz funduszy europejskich, istotnym przedmiotem zainteresowania i aktywności 

Towarzystwa są fundusze krajowe, mogące stanowić istotne wsparcie w procesie realizacji 

przedsięwzięć sektora energetycznego.  

W roku 2014 najwięcej uwagi Towarzystwo poświęciło nowym programom Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju, uczestnicząc zarówno w konsultacjach projektów tych programów, jak i informując 

o nich przedstawicieli OSD i OSP. 

 

Inne działania edukacyjne, promocyjne i doradcze 

W celu zapewnienia podmiotom sektora energetycznego szerokiego dostępu do 

informacji dotyczących zasad i możliwości pozyskania dotacji ze środków pomocowych 

(unijnych i krajowych), od 2008 r. Towarzystwo prowadzi punkt doradczy, świadczący usługi 

w tym zakresie. Obszerne informacje przekazywane są zainteresowanym podmiotom 

bezpłatnie, w tym poprzez stale rozwijany i aktualizowany od 2009 r. serwis internetowy 

Towarzystwa www.funduszedlaenergetyki.pl.  

Oprócz działań Towarzystwa nakierowanych na strategiczne wspieranie sektora 

energetycznego w pozyskiwaniu środków unijnych, ważnym obszarem prac jest 

bezpośrednia, dwustronna współpraca z wybranymi spółkami dystrybucyjnymi w celu 

pozyskania dofinansowania konkretnych przedsięwzięć tych spółek oraz prawidłowej 

realizacji i rozliczenia dofinansowanych projektów. 

Towarzystwo w 2014 r. uczestniczyło w pracach obejmujących rozliczanie i 

monitorowanie prawidłowej realizacji dofinansowanych przez OSD projektów o charakterze 

infrastrukturalnym. Projektami objętymi zaangażowaniem i wsparciem PTPiREE były m.in. 

projekty ENEA Operator, ENERGA-Operator, TAURON Dystrybucja, PGE Dystrybucja i 

RWE Stoen Operator, obejmujące wymianę transformatorów na jednostki energooszczędne 

na obszarze działalności poszczególnych spółek, przebudowę sieci zasilającej GPZ celem 

ograniczenia strat w dystrybucji energii elektrycznej czy wdrożenie inteligentnej sieci 

energetycznej. 
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Równolegle, obok przygotowywania i prowadzenia projektów dla poszczególnych 

przedsiębiorstw energetycznych, Towarzystwo pozyskuje środki unijne na realizację swoich 

celów statutowych.  

Cały 2014 r. był okresem realizacji intensywnej kampanii edukacyjnej pn. „Inteligentne 

sieci – dla domu, środowiska i gospodarki”, dofinansowanej ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o dofinansowanie 

z 4 lipca 2013 r. Projekt, merytorycznie wspierany przez podmioty skupione w ramach 

Zespołu Nr 5 Warsztatów Rynku Energetycznego (reprezentowany przez osoby będące 

członkami Zespołu PTPiREE ds. Komunikacji), objął realizację kampanii informacyjno-

edukacyjnej z zakresu inteligentnych sieci energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

inteligentnego opomiarowania. Wśród szeregu działań, których realizacja zakończyła się w 

IV kwartale 2014 r., wyszczególnić należy:  

1. Przeprowadzenie dwóch badań opinii publicznej (na początku i na końcu projektu). 

2. Działania edukacyjne i badawcze w wytypowanych budynkach demonstracyjnych, 

obejmujących 400 gospodarstw domowych z zainstalowanymi inteligentnymi licznikami 

(obejmujące m.in. badania w zakresie gotowości oraz faktycznej zmiany postaw i 

zachowań w wyniku działań informacyjnych). 

3. Budowa portalu internetowego, poświęconego tematyce efektywnego użytkowania 

energii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań smart grid oraz technologii AMI, a 

także możliwościom, jakie ta technologia tworzy dla odbiorcy energii elektrycznej – portal 

funkcjonuje pod adresem www.mojaenergia.pl  

4. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w tym pakietów 

informacyjnych, broszur, plakatów, poradników. 

5. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii medialnej, obejmującej: 

a) produkcję spotu i filmu edukacyjno-informacyjnego na temat ISE – film jest dostępny 

na portalu mojaenergia.pl 

b) lokowanie idei smart grid i smart metering w popularnych serialach i telewizji 

śniadaniowej,  

c) publikację artykułów prasowych,  

d) kampanię w Internecie, 

e) warsztaty dla mediów branżowych i ogólnopolskich. 

6. Konsultacje z zainteresowanymi stronami – spotkania konsultacyjne i debaty z udziałem 

przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, w tym 

przedstawicielami OSD, OSP, organizacji branżowych, świata nauki, Federacji 

Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Gospodarki oraz innych, 

których udział zostanie uznany za ważny z uwagi na bieżące potrzeby związane z 

zagadnieniami „smart grid”.  
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7. Organizacja ogólnopolskiej konferencji oraz cyklu 30 szkoleń dla 450 monterów i 

pracowników infolinii OSD na temat ISE, w zakresie właściwego komunikowania 

użytkownikom inteligentnych liczników celowości ich instalacji oraz sposobów 

wykorzystywania w celu poprawy efektywności zużycia energii. 

W efekcie, z przekazami kampanii udało się trafić aż do 20 milionów odbiorców na terenie 

kraju, co szczegółowo obrazują wybrane poniżej wskaźniki:  

a) ponad 100 publikacji w mediach ogólnopolskich i branżowych 

b) publikacje w 67 tygodnikach lokalnych – dotarcie do 3,6 mln osób 

c) 13 mln odbiorców kampanii w TV (telewizja śniadaniowa, wywiady, sceny dotyczące 

montażu inteligentnych liczników w serialach TV) 

d) 3,2 mln odbiorców kampanii edukacyjnej w Internecie 

e) ponad 200 tys. odbiorców działań bezpośrednich (broszury, spotkania) 

f) przeszkolenie 450 monterów i pracowników infolinii nt AMI. 

 

Ponadto, w 2014 roku Towarzystwo kontynuowało uczestnictwo w europejskim 

Programie Leonardo da Vinci, promującym innowacyjne podejście do edukacji i 

doskonalenia zawodowego, a także wspierającym mobilność pracowników na europejskim 

rynku pracy. PTPiREE współpracowało w tym zakresie z partnerem z Wielkiej Brytanii i 

gościło u siebie absolwentów brytyjskich uczelni, którzy w ramach 3-miesięcznych staży w 

PTPiREE poznali specyfikę sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. 

 

STATYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA 

W okresie sprawozdawczym przygotowywano dane liczbowe, zestawienia i analizy 

dotyczące sytuacji w elektroenergetyce dla potrzeb i realizacji doraźnych zadań. 

Przygotowane informacje wspierały pracę komisji i zespołów roboczych PTPiREE. Zebrane 

dane były również wykorzystane do wydawnictw Towarzystwa, m.in. do publikacji broszury 

„Energetyka – fakty i liczby” (edycja 2014). Folder ten ukazuje się od 1995 roku i prezentuje 

najważniejsze dane o polskiej elektroenergetyce.   

Do poszczególnych zestawień posłużono się danymi pochodzącymi z OSD, OSP i ARE S.A. 

 

 

 

 

 



45 

DZIAŁALNO ŚĆ SZKOLENIOWA 

W ramach tej działalności realizowane były w szczególności zadania wyznaczone przez 

Zarząd Towarzystwa, Rady Dyrektorów oraz zgłaszane bezpośrednio do Biura PTPiREE 

przez poszczególne OSD i OSP będące członkami wspierającymi PTPiREE, a także 

podejmowane przez samo Biuro, jako prezentujące i propagujące podejmowane działania i 

wypracowane przez Towarzystwo stanowiska. 

Działalność ta tym samym zbieżna była z zagadnieniami przypisanymi poszczególnym 

obszarom działania Biura Towarzystwa. 

Biuro PTPiREE prowadziło zatem w roku 2014 intensywne działania w zakresie 

organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, których celem jest: 

- pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów sektora, 

- dążenie do optymalizacji i racjonalnego wykorzystania sieci i urządzeń służących do 

przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, 

- inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego i organizacyjnego w 

przesyle, rozdziale i obrocie energią elektryczną, 

- poprawianie jakości obsługi odbiorców, 

- integracja sektora. 

Istotnym celem większości organizowanych szkoleń i konferencji jest prezentacja 

wyników prac Komisji i Zespołów działających w ramach PTPiREE. Dotyczy to zwłaszcza 

zespołów technicznych (szkolenia z zakresu badań odbiorczych transformatorów, izolatorów 

kompozytowych i ceramicznych, kabli elektroenergetycznych, projektowania linii i stacji 

elektroenergetycznych) oraz prac z zakresu szeroko rozumianego prawa (ustawa Prawo 

energetyczny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o korytarzach przesyłowych, ustawa 

Prawo budowlane, projekt ustawy o OZE). 

Głównym adresatem szkoleń organizowanych przez PTPiREE są pracownicy 

przedsiębiorstw energetycznych, choć do udziału w konferencjach i szkoleniach zapraszani 

są również przedstawiciele firm działających na szeroko pojętym rynku 

elektroenergetycznym – w tym także dostawcy urządzeń i usług dla energetyki zawodowej. 

Ma to duże znaczenie wobec oferowanych przez nich coraz to bardziej odpowiadających 

potrzebom energetyki produktów. 

W ramach tej działalności organizowane są wydarzenia o charakterze konferencyjnym, 

seminaryjnym i szkoleniowym, dotyczące wszystkich obszarów tematycznych definiowanych 

potrzebami członków PTPiREE a także określonych przez Zarząd Towarzystwa. W trakcie 

ich przygotowywania, rzeczą priorytetową jest przygotowanie szczegółowego programu 

merytorycznego. Następuje to w konsultacji ze specjalistami z przedsiębiorstw 

energetycznych, a także reprezentantami instytucji naukowo-badawczych. 
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Wykładowcami na szkoleniach czy też prelegentami w ramach Konferencji 

realizowanych przez PTPiREE są w znakomitej większości osoby współpracujące z 

przedsiębiorstwami energetycznymi lub będące ich pracownikami. Coraz więcej szkoleń 

prowadzą lub wspierają merytorycznie także pracownicy Biura PTPiREE. 

W ramach działań zespołu przygotowującego konferencję czy szkolenie, przy udziale 

Biura Towarzystwa, podejmowane są działania mające na celu opracowanie i wydanie 

drukiem materiałów konferencyjnych. Materiały te są dostarczane uczestnikom w dniu 

rozpoczęcia imprezy. Coraz częściej, bezpośrednio po zakończeniu konferencji, materiały 

konferencyjne oraz przekazane przez prelegentów referaty udostępniane są także w postaci 

elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanych konkretnemu wydarzeniu kont ftp. 

Sesjom merytorycznym towarzyszą też często sesje komercyjne. Do udziału w nich 

zapraszane są firmy i instytucje, których działalność ściśle związana jest z tematem 

wydarzenia, a których wystąpienia, z jednej strony uatrakcyjniają formułę konferencji, a z 

drugiej zapewniają wymianę poglądów pomiędzy firmami oferującymi produkty dla energetyki 

i ich użytkownikami, a także umożliwiają obniżenie kosztów udziału w Konferencji członków 

Towarzystwa. 

Biuro Towarzystwa, które jest naturalnym organizatorem tych imprez, w wyborze miejsca 

organizacji kieruje się zapewnieniem właściwych warunków bytowych oraz łatwością dojazdu 

zainteresowanych. 

W ramach tych działań w roku 2014 zorganizowano następujące imprezy: 

1. Szkolenie „Budowa i eksploatacja urządzeń z SF6” 26.03.2014 r., Warszawa 

2. Szkolenie „Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych” 26.03.2014 r., 

Warszawa 

3. Szkolenie „Badanie ochrony przeciwporażeniowej  w liniach i stacjach o napięciu 

powyżej 1 kV” 26-28.03.2014 r., Niedzica 

4. Konferencja „Prawne i finansowe aspekty posadowienia infrastruktury sieciowej” 

27/28.03.2014 r., Warszawa 

5. Szkolenie „Budowa i eksploatacja urządzeń z SF6” 02-03.04.2014 r., Toruń 

6. IX Konferencja „Oświetlenie drogowe - sposoby zarządzania systemami oświetlenia na 

terenie kraju” 10-11.04.2014 r., Białka Tatrzańska 

7. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Straty Energii Elektrycznej w sieciach 

elektroenergetycznych”7-8.05.2014 r., Rawa Mazowiecka 

8. Seminarium „BHP i Ochrona Środowiska” 28-29.05.2014 r., Wigry 

9. II Konferencja „Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”                             

10-11.06.2014 r., Kołobrzeg 

10. X Konferencja „PR i marketing w energetyce. Wdrożenie smart metering a inteligentny 

odbiorca” 10-11.06.2014 r., Kołobrzeg 
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11. IV Konferencja „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym” 

25-25.06.2014 r., Warszawa 

12. Warsztaty „Nowoczesne technologie w energetyce” 16.09.2014, Bielsko-Biała, 

ENERGETAB 2014 

13. Konferencja „Inteligentne sieci – konsument, rynek i środowisko” 24.09.2014 r., 

Warszawa 

14. Szkolenie „Przedsiębiorstwa sieciowe a zarządcy dróg. Lokalizowanie urządzeń 

infrastruktury sieciowej w pasie drogowym oraz mechanizmy usuwania i rozliczanie 

kolizji infrastruktury sieciowej z inwestycjami drogowymi” 07-08.10.2014 r., Łódź 

15. Szkolenie „Budowa i eksploatacja urządzeń z SF6” 20.10.2014 r., Warszawa 

16. Szkolenie „Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia”  

 23-24.10.2014 r., Łódź 

17. Szkolenie „Inwestycje liniowe ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew 

i krzewów w pasach linii energetycznych” 29.10.2014 r., Warszawa 

18. Szkolenie „Badania odbiorcze transformatorów” 13-14.11.2014 r., Łódź 

19. Szkolenie „Materiałowa, konstrukcyjna, projektowa i eksploatacyjna problematyka 

współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych” 19-20.11.2014 r., Łódź 

20. Seminarium techniczne „BHP i ochrona środowiska” 25-26.11.2014 r., Książ 

21. XIII Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE” SIwE’14                                    

25-28.11.2014r., Wisła 

22. Szkolenie „Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia”  

4-5.12.2014 r., Toruń 

23. Szkolenie „Kable elektroenergetyczne i linie kablowe 15 – 110 kV. Podstawy do 

projektowania i budowy linii kablowych” 9-10.12.2014 r., Łódź 

24. III Konferencja „Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych” 

10-11.12.2014 r., Wisła 

 

PTPiREE jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkolen iowych pod numerem 

2.30/00129/2009. 

 

DZIAŁALNO ŚĆ WYDAWNICZA 

PTPiREE prowadzi bardzo szeroko rozumianą działalność wydawniczą. Należy do niej 

opracowywanie w ramach działalności poszczególnych obszarów tematycznych materiałów, 

przygotowywanie ich do druku, nadzór nad procesem wydawniczym oraz kolportaż. 

Większość materiałów związana jest tematycznie z obszarami działania Towarzystwa, 

głównie z obszarem zagadnień techniki i rozwoju oraz obszarem zagadnień ekonomicznych i 
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prawnych. Są one w dużej części efektem prac prowadzonych w Zespołach i Komisjach 

Towarzystwa, powoływanych przez Rady Dyrektorów. 

Kolportaż wydawnictw Towarzystwa odbywa się wyłącznie w formie wysyłkowej lub w 

formie zakupu bezpośrednio w Biurze Towarzystwa. Pełen wykaz wydawnictw prezentowany 

jest na stronach www PTPiREE, oraz podczas wydarzeń organizowanych przez 

Towarzystwo. O wszystkich nowościach wydawniczych informowani są na bieżąco wszyscy 

członkowie Towarzystwa. 

Z uwagi na to, że większość wydawnictw przygotowywanych przez PTPiREE powstaje z 

inicjatywy jego członków, pozostają oni ich głównym odbiorcą. Drugim dużym odbiorcą są 

biura i pracownie projektowe, zobligowane do stosowania albumów typizacyjnych  

wymaganiami poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych stosujących te rozwiązania. 

Po wydawnictwa te sięgają także indywidualni odbiorcy, chcący zapoznać się z konkretnymi 

tematami w nich omawianymi. 

W chwili obecnej PTPiREE posiada łącznie w swej ofercie wydawniczej: 

• Biuletyn Branżowy „Energia Elektryczna”, 

• 25 albumów typizacyjnych (łącznie 94 tomy), dotyczące linii średniego i niskiego 

napięcia - podlegają one cyklicznej aktualizacji, 

• 19 książek i tłumaczeń publikacji EURELECTRIC, 

• 25 instrukcji, w tym m.in. zestaw 18 instrukcji eksploatacyjnych, 

• 5 filmów (Niebezpieczne zabawy cz. I, Niebezpieczne zabawy cz. II, Prace pod 

napięciem w sieciach napowietrznych do 1 kV, Prace pod napięciem w sieciach 

napowietrznych 15 i 20 kV i zrealizowany w ramach akcji „Bezpieczniej z prądem” 

krótkometrażowy animowany film dla dzieci), 

• 2 programy komputerowe: Inwestor v. 1/2014 - program do analizy opłacalności 

inwestycji elektroenergetycznych na terenie OSD, TYPIZATOR – program 

wspomagający projektowanie linii SN i nn), 

• Kilkaset materiałów szkoleniowych przygotowanych na seminaria i konferencje 

organizowane przez PTPiREE. 

Nie są to oczywiście wszystkie wydawnictwa przygotowywane i wydawane przez 

Towarzystwo. Na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach Towarzystwa 

przygotowywane są na bieżąco materiały szkoleniowe, a także jako uzupełnienie działalności 

inne wydawnictwa okolicznościowe. 

 

PTPiREE jest zarejestrowane w krajowym systemie ISB N jako wydawca wydawnictw 

zwartych pod numerem 925667. 
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DZIAŁALNO ŚĆ POMOCOWA 

Decyzją Rady Towarzystwa w lipcu 1997 r. uruchomiono akcję pomocy poszkodowanym 

przez powódź. Utworzono w tym celu fundusz „Energetycy dla powodzian“, na którym 

gromadzone były środki wpłacane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Akcja 

rozpoczęła się w czasie tragicznej powodzi w roku 1997. Od tego czasu fundusz 

uruchamiany był w latach 1997, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012 i 2014 nie 

tylko niosąc pomoc poszkodowanym przez powódź, ale także w innych przypadkach 

losowych. 

Wobec zachodzących i uzasadnionych konieczności udzielania wsparcia nie tylko w 

przypadkach związanych z powodziami Zarząd w dniu 29 listopada 2012 podjął uchwałę o 

zmianie nazwy funduszu pomocowego dla powodzian poprzez nadanie mu nowej nazwy 

„Fundusz pomocowy PTPiREE” i jednocześnie przyjmując Regulamin Funduszu.  

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. do dyspozycji pozostają środki w wysokości 

267.053,92 zł. Konto zasilane jest oprocentowaniem lokat na jakich te środki są gromadzone 

a także poprzez odpisy z wyniku ekonomicznego działalności Towarzystwa i dokonywanych 

wpłat indywidualnych przez osoby fizyczne.  

W roku sprawozdawczym przyznano jedno wsparcie finansowe w kwocie 15.000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


