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Szanowni Państwo! 

„Energia Elektryczna” relacjonuje i  wspiera procesy 
zachodzące w  polskiej energetyce. W  ciągu ostatnich 
kilku lat zmiany następowały z dużą dynamiką. Jednym 
z  istotnych impulsów do reorganizacji było, rzecz jasna, 
wprowadzenie unbundlingu, który znacząco przemodelo-
wał strukturę przedsiębiorstw energetycznych pod wzglę-
dem organizacyjnym, finansowym i  prawnym. Krokiem 
kolejnym stały się procesy restrukturyzacyjne, które nie 
ominęły żadnego z podmiotów obecnych na rynku. Dziś 
możemy obserwować kolejny etap w łańcuchu działań za-

rządczych, a mianowicie dążenie do optymalizacji procesów wewnętrznych w poszczegól-
nych organizacjach. Ich efektem ma być, oczywiście, wzrost efektywności przedsiębiorstw, 
co – wobec wyczerpania się dotychczasowych prostych rezerw – będzie miało istotne zna-
czenie dla rozwoju. O tych i wielu innych aspektach swojej pracy w RWE Stoen Operator 
mówi w Rozmowie miesiąca członek zarządu tej spółki, Agnieszka Nosal. Obok spraw ściśle 
związanych z działalnością RWE Stoen Operator, zajmujemy się również poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytania dotyczące całej branży, takie jak rozwój technologii smart czy też 
proponowane zapisy ustawy o OZE. Podjęte w otwierającym numer wywiadzie wątki w wielu 
różnych aspektach pojawiają się w kolejnych artykułach bieżącego wydania. 

I tak, w dziale Rynek i regulacje publikujemy stanowisko PTPiREE wobec ustawy o OZE. 
Zaprezentował je, podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środo-
wiska Senatu RP, prezes naszego Towarzystwa Robert Stelmaszczyk. 

Wyzwania stojące przed OSD przez pryzmat ich planów inwestycyjnych pokazuje opraco-
wanie Ireneusza Chojnackiego, „Fala inwestycji nadal wysoka”. 

Na wdrożenie technologii smart spoglądamy oczami organizacji konsumenckich, które  
z otwartością przyjmują nowe technologie, pod warunkiem że zastosowane rozwiązania 
smart grid pozwolą  konsumentom na faktyczne uczestnictwo w rynku energii. Można przy-
puszczać, iż ta swego rodzaju presja na spółki energetyczne ze strony klientów w istotny 
sposób wpływać będzie na kierunki rozwoju technologii smart w Polsce.

Zarządzanie procesami wewnętrznymi w strukturach organizacyjnych podmiotów gospo-
darczych i realizację złożonych projektów w oparciu o struktury macierzowe omawia nato-
miast Monika Patan.

Wśród zagadnień technicznych, spore zainteresowanie Czytelników wzbudzi z pewno-
ścią artykuł prof. Aleksandry Rakowskiej na temat budowy linii prądu stałego przez Pirene-
je. To niebagatelne pod względem inżynieryjno-technicznym przedsięwzięcie ma być ukoń-
czone jeszcze w tym roku. 

Obok wymienionych tu tekstów, majowe wydanie „Energii Elektrycznej” przynosi i inne 
opracowania, relacje oraz omówienia, do których przeczytania serdecznie zapraszam!

Biuletyn Branżowy „Energia Elektryczna” 
– miesięcznik Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
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Na okładce: Agnieszka Nosal,  
członek zarządu RWE Stoen  
Operator
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U czniowie Technikum nr 4 
z  Zespołu Szkół Elektrycz-
nych we Włocławku zdobyli 

12 tys. zł na zakup pomocy nauko-
wych dla swojej szkoły. Dodatkowo 
każdy członek zwycięskiej reprezen-
tacji otrzymał laptop. Nagrody roz-
dano w  ramach współzawodnictwa 
„Energia przyszłości” organizowane-
go przez Grupę Energa.

To  konkurs dla szkół ponadgim-
nazjalnych o  profilu energetycznym 
i  elektrotechnicznych. W  tym roku 
jego temat brzmiał: „Dlaczego koge-
neracja, poligeneracja?”. Podczas fi-
nału drużyny miały za zadanie zapre-
zentowanie pomysłów, które wcze-
śniej opisały w referatach.

– Jesteśmy szczęśliwi. Finało-
wa prezentacja przed jury to ogrom-
ny stres. W jego pokonaniu pomogło 
nam to, że braliśmy już udział w po-
przedniej edycji konkursu i  wiedzie-
liśmy, jakiego typu pytań można się 
spodziewać. W  ubiegłym roku zaję-
liśmy trzecie miejsce. Teraz pierw-
sze. To prawdziwe ukoronowanie ca-
łorocznej pracy. Przygotowując się 
do finału, zrobiliśmy burzę mózgów 
i  wpadliśmy na pomysł, żeby poka-
zać praktyczne wykorzystanie działa-
jącego w naszym mieście układu ko-
generacyjnego w firmie Anwil. Cieszy-
my się, że ten pomysł spodobał się 
też jury – mówili po odebraniu nagro-
dy członkowie zwycięskiej drużyny 

z Włocławka.
– Celem konkursu „Energia przy-

szłości” jest promowanie wśród mło-
dzieży zagadnień związanych z  roz-
wojem nowoczesnych rozwiązań 
w  dziedzinie energetyki oraz rozwi-
janie zainteresowań poznawczych 
i  badawczych młodych ludzi. Udział 
w  konkursie wyzwala z  jednej strony 
ducha pozytywnej rywalizacji, z  dru-
giej – współpracy, której efektem ma 
być wspólny sukces. Pozwala też za-
prezentować się przed eksperta-
mi, zweryfikować zdobywaną wiedzę 
i umiejętności – podkreśla Rafał Hy-
rzyński, dyrektor Departamentu Pro-
gramowania Inwestycji Energa SA. 

n

Energa na przyszłość

Wiedza warta 12 tys. zł

E nea Operator podpisała umowę 
patronacką z  Zespołem Szkół 
Elektrycznych nr 1 im. Henry-

ka Zygalskiego w  Poznaniu. To pierw-
sze działanie w ramach zapoczątkowa-
nego przez spółkę programu wspierają-
cego edukację i rozwój przyszłych elek-
tromonterów, energetyków i elektryków.

Głównym celem programu jest 
przede wszystkim popularyzacja edu-
kacji zawodowej wśród młodzieży,  
zapoznanie uczniów ze współcze-
snymi kierunkami rozwoju energetyki 
oraz doskonalenie warsztatu kształce-
nia zawodowego. Enea Operator po-
może wyposażyć pracownie w sprzęt 
niezbędny do praktycznej nauki za-
wodu. Spółka zapewni szkole rów-
nież wsparcie merytoryczne w posta-
ci praktyk zawodowych dla młodzie-
ży i  warsztatów prowadzonych przez 
specjalistów. Uczniowie wyróżniający 
się szczególną wiedzą i  osiągnięcia-
mi otrzymają także możliwość naby-
cia uprawnień zawodowych.

Umowa o  współpracy przewidu-
je również wspólne zaangażowanie 
spółki i  szkoły w  inicjatywach eduka-
cyjnych skierowanych do młodszych 

uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Zajęcia mają w cieka-
wy sposób przybliżyć wiedzę z zakre-
su fizyki czy informatyki.  n

Enea Operator

Wsparcie dla młodych

Umowę o współpracy podpisali: prezes zarządu Enea Operator Michał Jarczyński 
(od lewej) i dyrektor ZSE nr 1 dr Henryk Czajczyński
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P rzedstawiciele Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych (PSE), 
urzędów wojewódzkich i  sa-

morządów lokalnych podpisali list 
intencyjny o  współpracy w  budo-
wie elektroenergetycznych stacji i  li-
nii przesyłowych w województwie ku-
jawsko-pomorskim.

Ze względu na rosnące zapotrze-
bowanie na energię elektryczną oraz 
konieczność jej efektywnego prze-
syłania, jeden z  priorytetów PSE to 
utrzymanie i  rozwijanie sieci najwyż-
szych napięć – 220 i  400 kV oraz 
stacji elektroenergetycznych w  ca-
łym kraju. Realizowany obecnie pro-
gram inwestycyjny PSE związany jest 
z  rozbudową i  modernizacją infra-

struktury sieciowej w  województwie 
kujawsko-pomorskim. Dla zapewnie-
nia odpowiednich warunków realiza-
cji tych inwestycji  podpisano wspo-
mniany list, który obejmuje następu-
jące przedsięwzięcia:
n  budowa dwutorowej linii 400 kV 

Pelplin – Grudziądz Węgrowo,
n  rozbudowa stacji 400/220/110 kV 

Grudziądz Węgrowo,
n  budowa dwutorowej linii 400 kV 

Jasiniec – Grudziądz Węgrowo,
n  budowa rozdzielni 400 kV w stacji 

220/110 kV Jasiniec,
n  budowa dwutorowej linii 400 kV 

Pątnów – Jasiniec,
n  budowa dwutorowej linii 400 kV 

Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina,

n  modernizacja i rozbudowa sta-
cji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód 
o rozdzielnię 400 kV.

Dzięki zbudowaniu nowych linii 
przesyłowych i przeprowadzeniu mo-
dernizacji stacji elektroenergetycz-
nych stworzona będzie możliwość 
wyprowadzenia mocy z nowych, kon-
wencjonalnych źródeł wytwórczych, 
m.in. w Elektrociepłowni Bydgoszcz, 
w  Elektrociepłowni w  Grudziądzu 
i Elektrowni Północ. 

n

M inionej zimy aż 164 bocia-
nie gniazda  zmodernizo-
wano lub zamontowano 

na specjalnych platformach umiesz-
czonych na słupach energetycznych. 
Prace wykonali pracownicy Tauron 
Dystrybucja w ramach trwającego od 
wielu lat programu „Bocian nasz”.

– W  naszym najbliższym otoczeniu 
ubywa wysokich drzew, nie ma już 
praktycznie dachów krytych strzechą 
i w związku z tym bociany coraz czę-
ściej na lokalizację gniazda wybiera-
ją słupy energetyczne. Platforma, na 
której umieszcza się gniazdo i wyno-
si powyżej przewodów, to rozwiązanie 
najlepsze. Zapewnia bezpieczeństwo 
ptakom i  chroni je przed drapieżni-
kami, np. kunami – mówi dr Jacek  
Betleja, ornitolog.

Nie tylko drapieżniki stanowią nie-
bezpieczeństwo dla ptaków. Szczegól-
ne zagrożenie stwarzają nieizolowane 
przewody elektryczne. Jednocześnie 
rozrastające się z roku na rok gniazdo 
może być przyczyną poważnych awarii 
sieci energetycznych. Stąd platformy  

to najlepsze rozwiązanie, zarówno 
z perspektywy ptaków, jak i przedsię-
biorstwa energetycznego.

– Każdego roku gniazda oczyszcza-
my i  wynosimy na specjalne kojce, 
powyżej przewodów, w  których płynie 
energia. To pozwala młodym bocia-
nom dorastać w  bezpiecznym gnieź-
dzie, a  nam utrzymać sieci energe-
tyczne w  dobrym stanie technicznym 
– podkreśla Marcin Marzyński, szef 
Biura Komunikacji Tauron Dystrybucja. 
 n

Informacje ze spółek  
opracowała  

Marzanna Kierzkowska

PGE Dystrybucja

Las energii

P ięćdziesiąt tysięcy młodych 
drzew zostanie zasadzonych 
w  ramach programu „Las 

pełen energii”, prowadzonego przy 
współpracy PGE Dystrybucja i  La-
sów Państwowych.

„Las pełen energii” to akcja dla 
społeczności lokalnej polegająca 
na wspólnym sadzeniu drzewek 
przez pracowników spółki, uczniów 
oraz władze samorządowe. Ma 
ona na celu budowę postaw eko-
logicznych wśród dzieci i młodzie-
ży; wpisuje się w realizowane przez 
PGE Dystrybucja projekty z zakre-
su społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Spółka przyczyni się w ten 
sposób do zapewnienia zrówno-
ważonego rozwoju środowiska  
naturalnego.

Tegoroczna wiosenna akcja bę-
dzie przeprowadzona w  siedmiu 
miejscach na obszarze działania 
PGE Dystrubucja. „Las pełen ener-
gii” powstanie m.in. w  nadleśnic-
twach: Gidle, Skierniewice, Smar-
dzewice, Kolumna, Kutno, Grotniki 
oraz Tomaszów Lubelski.  n

Tauron Dystrybucja 

Ich bociany

Specjalnie montowane platformy  
to najlepsze rozwiązanie dla ptaków 
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PSE w Kujawsko-Pomorskiem

Rozbudowa sieci
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Doceniam pracę  
w międzynarodowej 
korporacji
Wywiad z Agnieszką Nosal, członkiem zarządu RWE Stoen Operator.

Pani praca zawodowa zawsze była 
związana z firmami międzynarodo-
wymi: Artur Andersen, Ernst & Young  
i RWE Polska. Taką jest też Pani obec-
ny pracodawca. Skąd takie wybory? 

Moje pierwsze wybory zawodowe były 
podporządkowane zamiarowi pracy  
w konsultingu, gdyż w moim przekonaniu 
zapewniało mi to różnorodność, duże wy-
zwania i szybki rozwój kompetencji. Natu-
ralnie, wówczas równało się to pracy w fir-
mie międzynarodowej, bo takie domino-
wały w tej branży w latach 90. Wybór RWE 
był za to podyktowany chęcią sprawdze-
nia się w biznesie. Sama firma doskona-
le wpisała się w to, co jest dla mnie waż-
ne: ciągła zmienność, wyzwania, cieka-
wy biznes. Patrząc z perspektywy, doce-
niam pracę w międzynarodowych korpo-
racjach, bo chociaż wiążą się z tym cza-
sami skomplikowane procedury, długie 
procesy decyzyjne, to jednak dla osobi-
stego rozwoju stwarza to również sporo 
nowych opcji, jak chociażby poznawanie 
różnych rozwiązań biznesowych w danej 
dziedzinie, zależnych niekiedy od stopnia 
zaawansowania poszczególnych krajów, 
pracę w zróżnicowanym kulturowo oto-
czeniu. Patrząc na siebie, mogę stwier-
dzić, że takie doświadczenia ułatwiają 
współpracę i komunikację z ludźmi oraz 
szukanie nowych rozwiązań.   

W zarządzie RWE Stoen Opera-
tor odpowiada Pani za kontroling biz-
nesowy, zarządzanie procesami oraz 
wdrożenie inteligentnych liczników.  
O ile o nowoczesnych systemach po-
miarowych mówi się – i pisze – dużo, 

to kontroling biznesowy oraz zarzą-
dzanie procesami są pojęciami, które 
warto naszym Czytelnikom przybliżyć.

Pamiętajmy, że oczekuje się od nas 
i my oczekujemy od siebie ciągłej po-
prawy efektywności. RWE Stoen Opera-
tor przeszedł już znaczącą restrukturyza-
cję, więc proste rezerwy się wyczerpały  
i musimy sięgać głębiej, a do tego wła-
śnie służy zarządzanie procesami. Za-
rządzanie procesami to ciągła weryfika-
cja tego, czy operacyjne działania są po-
układane w najlepszy możliwy sposób, 
czy nie mamy zbyt dużo interfejsów po-
między komórkami organizacyjnymi, czy 
właściwie jest przypisana odpowiedzial-
ność, co jeszcze możemy zautomatyzo-
wać etc. Świat pędzi do przodu, klienci 
zmieniają swoje oczekiwania, więc stara-
my się w tym wszystkim aktywnie odna-
leźć, m.in. poprzez zarządzanie procesa-
mi. Kontroling biznesowy to, mówiąc naj-
prościej, mierzenie i ocena efektywno-
ści przedsiębiorstwa. Zgodnie z zasadą, 
że nie można zarządzać tym, czego nie 
można zmierzyć.

Bez pytania o smart metering nie 
obędzie się. Jakie doświadczenia  
z niemieckiego rynku mogą być 
przydatne przy projektowaniu i wdra-
żaniu inteligentnego opomiarowania 
w Polsce?

W połowie 2008 r. w Mülheim RWE 
rozpoczęło największy pilotażowy pro-
jekt instalacji inteligentnych liczników  
w Niemczech. Od momentu startu w go-
spodarstwach domowych zainstalowa-
no łącznie ponad 100 tys. inteligentnych 

urządzeń, czyniąc Mülheim pierwszym 
większym miastem w Republice Fede-
ralnej niemalże w całości wyposażonym 
w najnowszą technologię smart. Nie-
zwykle istotnym aspektem pilotażowego 
projektu była ochrona i bezpieczeństwo 
danych użytkowników. Testy wykaza-
ły, że proces zdalnego odczytu danych 
był co najmniej tak samo bezpieczny, jak  
w przypadku bankowości internetowej. 

Dzięki zdobywanej przez lata wie-
dzy z europejskiego rynku jesteśmy dziś  
w stanie przewidzieć, jakie zakłócenia 
lub ewentualne problemy mogą wystą-
pić w procesie instalacji liczników i uru-
chomienia systemu. Co więcej, dokład-
nie poznaliśmy też zachowania klientów  
i ich oczekiwania wobec zmiany. Z pew-
nością to doświadczenie okaże się po-
mocne przy realizacji projektu „Praga 
XXI”, który zakłada stworzenie systemu 
inteligentnego opomiarowania AMI na te-
renie warszawskiej dzielnicy Praga Połu-
dnie. Rozpoczęcie pierwszych prac insta-
lacyjnych przewidywane jest na II kwartał 
br. Natomiast pierwsze instalacje liczni-
ków u klientów indywidualnych na paź-
dziernik. Pełne wdrożenie systemu AMI  
w RWE Stoen Operator będzie przypa-
dać na lata 2014-2021.

Przy okazji nowelizacji ustawy Pra-
wo energetyczne w ubiegłym roku  
i przy ustalaniu projektu ustawy o od-
nawialnych źródłach energii (OZE) 
usunięto zapisy o obowiązku wdraża-
nia zaawansowanej infrastruktury po-
miarowej. Wśród osób zajmujących 
się smart meteringiem nie wszyscy są  

ROZMOWA MIESIĄCA
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zgodni, że istnieje potrzeba jedno-
litego rozwiązania dla całego kraju. 
W takiej sytuacji ujawniają się różni-
ce w podejściu poszczególnych ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych 
(OSD). Jakie są Pani przewidywania 
w tej sprawie?

W  Polsce stworzono już podstawy 
jednolitego podejścia do wdrożenia 
systemu AMI. Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (URE) opublikował szereg 
stanowisk, które określają ramy wdro-
żenia smart meteringu w naszym kraju. 
W  ramach Warsztatów Rynku Energii 
(WRE) – wspólnie z  URE, przedstawi-
cielami Krajowej Izby Gospodarczej 
Elektroniki i  Telekomunikacji (KIGEiT) 
oraz Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) 
– wypracowaliśmy wspólną specyfikację 
dla infrastruktury AMI. Dużo już zostało 
zatem zrobione. Warto, aby następnym 
krokiem było usankcjonowanie zasad 
wdrożenia smart meteringu w  Polsce 
poprzez odpowiednie przepisy prawa. 
Ponieważ OSD funkcjonują na rynku re-
gulowanym, a inwestycje w system AMI 
będą objęte dodatkowym wynagrodze-
niem, bo inaczej byłyby dla nich nieopła-
calne, to im jaśniejsze i pewniejsze są za-
sady i wymagania, które muszą spełniać 
systemy AMI, aby uzyskać dodatkowe 
wynagrodzenie, tym ta inwestycja staje 
się pewniejsza i  bardziej atrakcyjna dla 
OSD. URE daje to komfort, że zostanie 
zachowana zasada minimalizacji nakła-
dów inwestycyjnych, bo nie będzie moż-
na dokładać dodatkowych funkcjonalno-
ści, które przecież kosztują. Zależy nam, 
aby URE było przekonane o właściwym 
wydatkowaniu środków przeznaczonych 
na ten cel. Z kolei dla dostawców będzie 
jasna sytuacja, jaki produkt jest wymaga-
ny na rynku polskim. 

Proponowane w projekcie ustawy 
o OZE zapisy o bilansowaniu energii 
elektrycznej wytworzonej w mikroin-
stalacjach z pobraną przez prosumen-
tów z sieci (ang. net metering) wśród 
energetyków budzą emocje. Dlaczego 
tak trudno przekonać decydentów, że 
jest to złe rozwiązanie? Co, według 
Pani, należałoby zrobić, aby po kilku 
latach nie prostować dzisiejszych, nie-
słusznych decyzji?

Trudność w przekonaniu decyden-
tów wynika z konfliktu interesów przed-
stawicieli branży energetycznej, produ-
centów mikroinstalacji i potencjalnych  

prosumentów. W naszej ocenie, zapro-
ponowane rozwiązanie nie jest spra-
wiedliwe i stanowi zagrożenie dla OSD.  
Z kolei dla uczestników rynku energety-
ki rozproszonej jest to szansa na wzrost 
i rozwój. Nie ma prostego rozwiązania 
tej sytuacji. Dla nas to jest praca u pod-
staw, musimy edukować decydentów  
i budować swoją pozycję ekspercką w in-
stytucjach państwowych, biorąc aktyw-
ny udział w konsultacjach projektów do-
tyczących branży energetycznej. Może 
wtedy unikniemy takich sytuacji.

Wśród elektroenergetyków na kie-
rowniczych stanowiskach liczbowo 
dominują mężczyźni. Proszę wyba-
czyć pytanie, ale jak się Pani z nimi 
współpracuje?

Bardzo dobrze, zważywszy na to, że 
obie strony podchodzą do współpracy  
w profesjonalny sposób. Oczywiście 
różnimy się czasami, ale to są naturalne 

różnice zdań, które zazwyczaj prowa-
dzą do konstruktywnych i pozytywnych 
wniosków. Nie ukrywam jednak, że miło  
byłoby widzieć w tym środowisku wię-
cej kobiet...

Niedawno została Pani przyjęta  
w szeregi członków Polskiego Towa-
rzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. Poprosimy o ujawnienie 
oczekiwań z tym związanych, z góry 
życząc ich spełnienia.

Chciałabym, aby PTPiREE skutecznie 
reprezentowało interesy naszego sek-
tora, stanowiło forum do jednoczenia 
stanowisk OSD oraz wypracowywania 
wspólnej opinii. Jesteśmy spółkami moc-
no eksponowanymi na politykę, a współ-
praca w ramach PTPiREE może nam po-
móc być lepiej słyszalnym. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Andrzej Pazda
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Agnieszka Nosal, członek zarządu RWE Stoen Operator



Program  
Leonardo da Vinci

Od 2013 r. PTPiREE uczestniczy 
w europejskim Programie Leonardo 
da Vinci, promującym innowacyjne 
podejście do edukacji i doskonale-
nia zawodowego, a także wspierają-
cym mobilność pracowników na eu-
ropejskim rynku pracy. 

Tym samym absolwenci i pracow-
nicy zdobywają nowe kwalifikacje  
w czasie staży i praktyk zawodo-
wych oraz doskonalą swoje umie-
jętności według nowoczesnych  
standardów. 

Towarzystwo współpracuje z part-
nerem z Wielkiej Brytanii i gości 
u siebie absolwentów brytyjskich 
uczelni, którzy w ramach 3-mie-
sięcznych staży w PTPiREE pozna-
ją specyfikę sektora przesyłu i dys-
trybucji energii elektrycznej. 

W kwietniu zakończył się kolejny, dru-
gi już staż w ramach tego Programu.

Wdrożenie  
GUD-K

Prowadzone w II połowie 2013 r.  
przez OSD działania, związane z wdro- 
żeniem odpowiednich procedur oraz 
systemów informatycznych, mają-
cych umożliwić od 1 stycznia br. reali-
zację Generalnych Umów Dystrybucji 
dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)  
oraz zapisów nowych IRiESD, zakoń-
czyły się pełnym sukcesem. 

Od początku roku wszyscy OSD 
gotowi są do podpisywania ze 
sprzedawcami GUD-K oraz realiza-
cji tych umów, a przez to do ułatwie-
nia odbiorcom w gospodarstwach 
domowych dokonywania zmiany 
sprzedawcy.

Dążąc do dalszej liberalizacji ryn-
ku energii w Polsce, a także do co-
raz większej automatyzacji procesów 
związanych ze zmianą sprzedawcy  
i obsługą umów, zgodnie z informa-
cjami przekazywanymi w trakcie spo-
tkań w Urzędzie Regulacji Energetyki, 
zrzeszeni w PTPiREE operatorzy sie-
ci dystrybucyjnych od ubiegłego roku 
prowadzą wspólne działania, których 
celem jest uruchomienie w Polsce jed-
nolitych procedur związanych z obsłu-
gą umów GUD i GUD-K. 

Zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem prac, do końca lipca br. za-
kończone zostanie opracowywanie 
szczegółowego opisu modelu wy-
miany danych i informacji między 
OSD a sprzedawcami energii oraz 
POB (Podmiot Odpowiedzialny za Bi-
lansowanie). Model ten ma być cał-
kowicie zgodny ze stosowanym na 
najbardziej rozwiniętych w Europie 
rynkach energii standardem ebIX.  n

Z DZIAŁALNOŚCI PTPiREE
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Ireneusz Chojnacki 

Z uzgodnionych w styczniu br.  
z Urzędem Regulacji Ener-
getyki (URE) planów rozwo-

ju wynika, że w latach 2014-2019 Enea 
Operator zamierza zainwestować ok. 
5,3 mld zł, Energa-Operator blisko  
8 mld zł, PGE Dystrybucja ok. 10 mld zł,  
Tauron Dystrybucja ponad 10 mld zł,  
a RWE Stoen Operator ok. 1,6 mld zł. 
Oznacza to, że w sumie wymienieni 
OSD planują zainwestować we wska-
zanym okresie blisko 35 mld zł. Przy 
tym, aby obraz inwestycji planowa-
nych przez przedsiębiorstwa sieciowe 
w Polsce był w miarę kompletny, na-
leży jeszcze je powiększyć o nakłady 
wynikające z planu rozwoju Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych (PSE),  
a to 7-8 mld zł w latach 2014-2018. 

Plany rozwoju sieciowych przedsię-
biorstw energetycznych oznaczają, że  
w najbliższych latach będą one kre-
owały potężne zamówienia. Niewyklu-
czone, że większe niż będzie to wyni-
kało z inwestycji uwzględnionych w pla-
nach rozwoju i w taryfach. W przypad-
ku OSD w latach 2010-2013 faktycz-
ne inwestycje były większe niż te wyni-
kające z planów. Przykładowo w 2012 r.  
z planów największych OSD i ich taryf 
wynikało, że zainwestują 5,485 mld zł,  
a faktycznie poniesione nakłady wy-
niosły 5,639 mld zł. Podobnie było rok 
wcześniej, kiedy nakłady inwestycyjne  
planowane i uwzględnione w taryfie OSD 

wynosiły 4,779 mld zł, a spółki zrealizo-
wały nakłady w wysokości 5,006 mld zł. 

Z punktu widzenia kreowania rynku za-
mówień przez przedsiębiorstwa siecio-
we nie należy też pomijać inwestycji lo-
kalnych OSD. Ich inwestycje są wpraw-
dzie znacząco mniejsze niż najwięk-
szych operatorów, ale to są kolejne set-
ki milionów złotych. W 2012 r. inwesty-
cje wykonane przez lokalnych OSD wy-
niosły ok. 220 mln zł , a ok. 60 proc. tej 
kwoty wydała PKP Energetyka. Przy 
tym relatywnie łatwe do przedstawienia 
w postaci zagregowanych danych pla-
ny inwestycyjne to w praktyce dziesiąt-
ki tysięcy większych i mniejszych zadań  
(w 2012 OSD wykonały ponad 135 tys. 
samych przyłączy). Zadań takich, których 
łatwo się domyśleć zważywszy na pro-
fil biznesowy przedmiotowych firm (m.in. 
budowa nowych linii czy właśnie przyłą-
czy), ale i takich, które przynajmniej dla la-
ików oczywiste być nie muszą (m.in. sys-
temy teleinformatyczne, specjalistyczne 
środki transportu). 

Tysiące kilometrów linii 
W latach 2014-2019 najwięksi OSD 

planują wybudować i zmodernizować 
łącznie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów li-
nii energetycznych. Enea Operator chce 
w tym okresie wybudować i zmodernizo-
wać ok. 11 tys. km linii napowietrznych  
i kablowych. W tym samym czasie Tauron 
Dystrybucja planuje zbudować ok. 6,5 tys.  
km przyłączy, 7 tys. km odcinków linii 
elektroenergetycznych różnych napięć,  

a ponadto zmodernizować ok. 23 tys. km 
linii. Plany Energi-Operatora na lata 2014-
-2019 to m.in. budowa 11,148 tys. km no-
wych linii i przyłączy wszystkich napięć 
oraz modernizacja ponad 7,6 tys. km linii 
wszystkich napięć. 

RWE Stoen Operator zapowiada, że  
w okresie objętym uzgodnionymi plana-
mi rozwoju zbuduje lub zmodernizuje ok.  
513 km linii kablowych. Zaangażowanie 
RWE Stoen Operator będzie skupiało się 
na poprawie jakości zasilania w stołecz-
nych dzielnicach Wawer i Białołęka oraz 
przygotowaniu sieci na dalszy rozwój 
aglomeracji warszawskiej w różnych jej 
częściach, umożliwiając przyłączanie za-
równo kolejnych osiedli mieszkaniowych, 
jak i rozwoju przemysłu. Plany PGE Dys-
trybucja dotyczące budowy i modernizacji  

Fala inwestycji  
nadal wysoka
Plany rozwoju na lata 2014-2019 największych polskich operatorów systemów  
dystrybucyjnych (OSD) przewidują m.in. powstanie tysięcy kilometrów  
linii energetycznych i budowę liczonych także w tysiącach stacji elektroenergetycznych, 
co oznacza w sumie prawdopodobne zamówienia o wartości ok. 35 mld zł. 

Majątek operatorów systemów  
dystrybucyjnych *

Linie napowietrzne  
o napięciu 110-220 kV  

28 826 km

Linie kablowe  
o napięciu 110-220 kV   

181 km

Linie napowietrzne  
średnich napięć

224 723 km

Linie kablowe średnich napięć 67 390 km

Linie napowietrzne  
niskich napięć  

287 689 km

Linie kablowe niskich napięć  129 717 km

Stacje elektroenergetyczne 247 042 szt.
 

Tabela 1.

Źródlo : URE, * dane na koniec 2012, dotyczą 
5 największych OSD    
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sieci też zapewne należy liczyć w set-
kach kilometrów linii, bo spółka informu-
je, że 18 proc. planowanych nakładów in-
westycyjnych w latach 2014-2019 zosta-
nie przeznaczone na budowę lub moder-
nizację sieci średniego napięcia. 

Patrząc z technicznego punktu widze-
nia, plany modernizacji sieci dotyczą 
m.in. wymiany przyłączy oraz przewodów 
linii niskich napięć na przewody izolowa-
ne, czy – jak wskazuje np. Energa-Ope-
rator – wymiany przewodów linii SN na 
niepełnoizolowane, wymiany awaryjnych 
kabli SN (głównie o izolacji z polietylenu 
niesieciowanego) i  telemechanizacji wy-
łączników SN w  stacjach WN/SN i  roz-
dzielniach SN, umożliwiającej zdalne 
sterowanie za pomocą systemu SCADA. 

Przy tym inwestycje OSD, jak zawsze, 
otwierają dyskusję na temat tego, na ile 
są adekwatne do potrzeb związanych 
chociażby z modernizacją sieci (możliwo-
ści odtworzeniowe). Z opinii ekspertów 
wynika, że plany rozwoju są swego ro-
dzaju kompromisem pomiędzy interesa-
mi odbiorców (ceny dystrybucji) i faktycz-
nymi potrzebami. Sami operatorzy ofi-
cjalnie niezbyt chętnie o tym mówią, ale 
z uzyskanych informacji wynika, że przy-
najmniej u niektórych OSD poziom inwe-
stycji potrzebny dla zatrzymania procesu 
starzenia się majątku sieciowego powi-
nien być wyższy niż obecnie. 

Chociaż ostatnio ta sprawa nie jest zbyt 
często akcentowana przez OSD to nale-
ży zwrócić uwagę, że operatorzy działają 
w oparciu o roczne taryfy, a raczej woleli-
by planować swoją działalność dysponu-
jąc taryfami wieloletnimi. Korzyści płynące  
z taryf wieloletnich (długookresowe za-
pewnienie finansowania inwestycji) pod-
kreślają m.in. PSE, które mają taryfę wie-
loletnią. Plan inwestycji rzeczowych PSE 
na 2014 r. zakłada realizację nakładów na 
poziomie 740 mln zł. Z tego większość, bo 

430 mln zł, w przedsięwzięcia związane 
z budową mostu elektroenergetycznego 
Polska – Litwa. W br. PSE planuje m.in. za-
kończenie rozbudowy lub modernizacji 3 
stacji elektroenergetycznych, zakończenie 
budowy 1 linii elektroenergetycznej 400 kV, 
zakończenie modernizacji 3 linii elektro-
energetycznych 220 kV oraz zakończenie 
regulowania spraw formalnoprawnych dla 
2 linii elektroenergetycznych 400 kV. 

Stacje elektroenergetyczne 
setkami 

Nie sposób opisać szczegółowo pla-
nów inwestycyjnych poszczególnych du-
żych OSD, a tym bardziej wszystkich. Nie 
byłoby to także w pełni uzasadnione, bo 
Prawo energetyczne przewiduje aktuali-
zacje planów rozwoju w okresach 3-let-
nich, a to pozwala na ich dostosowywa-
nie m.in. do zmian w otoczeniu regulacyj-
nym i rynkowym OSD. Niemniej wśród 
zadań rzeczowych planowanych przez 
OSD do realizacji w latach 2014-2019 nie 
sposób pominąć inwestycji związanych 
z modernizacją i budową stacji elektro-
energetycznych. 

We wskazanym wyżej okresie Enea 
Operator planuje wybudować ponad 
3100 stacji elektroenergetycznych zwią-
zanych z przyłączeniem do sieci no-
wych odbiorców i wytwórców, komplek-
sowo zmodernizować ponad tysiąc sta-
cji elektroenergetycznych, a także zaku-
pić ponad 8 tys. transformatorów. Tau-
ron Dystrybucja, też w latach 2014-2019, 
chce zbudować 2 tys. stacji elektroener-
getycznych, a w zakresie odtworzenia sie-
ci planuje zmodernizować ok. 5 tys. sta-
cji elektroenergetycznych. Natomiast 
Energa-Operator zamierza w tym samym 
okresie, czyli w sześć lat, zbudować 40 
Głównych Punktów Zasilania WN/SN oraz 

3100 stacji transformatorowych SN/nn.
Na osobną uwagę zasługują przed-

sięwzięcia OSD związane z przyłą-
czaniem odnawialnych źródeł energii 
(OZE). W związku z ustawą o OZE, 
której projekt rząd przyjął w pierwszej 
dekadzie kwietnia br., wolno się spo-
dziewać, że najwięksi inwestorzy branży 
OZE będą starali się uruchomiać swoje 
inwestycje możliwie szybko. Z punktu  
widzenia projektu ustawy o OZE jest to 
dla nich optymalne rozwiązanie. Gdyby 
bowiem projektowana ustawa o OZE we-
szła w życie w takim kształcie jak to za-
kładał projekt w wersji 6.3 to uruchomienie 
inwestycji przed wejściem w życie nowego 
systemu wsparcia OZE gwarantowałoby 
uzyskanie wsparcia w postaci zielonych 
certyfikatów i zarazem możliwość przej-
ścia z niego na system cen gwarantowa-
nych (wygranie aukcji) bez ryzyka utraty 
wsparcia zielonymi certyfikatami. 

Oczywiście nie wiadomo jeszcze, jak 
ostatecznie będzie wyglądała ustawa  
o OZE i jak wpłynie na zainteresowanie 
inwestycjami w OZE, ale nawet w najbar-
dziej negatywnym scenariuszu te inwe-
stycje będą trwały. Widać to także po pla-
nach OSD. Tauron Dystrybucja w 2014 r.  
planuje przyłączyć do swojej sieci po-
nad 80 wytwórców energii z OZE o łącz-
nej mocy przyłączeniowej ok. 230 MW, co 
ma kosztować ok. 48 mln zł. Enea Ope-
rator też tylko w tym roku planuje przyłą-
czyć 54 źródła OZE o mocy 142,65 MW. 
Poznański operator informuje, że trud-
no jednoznacznie wskazać poziom pla-
nowanych nakładów inwestycyjnych wy-
datkowanych wyłącznie na przyłącze-
nie OZE, bo firma realizuje je zarówno 
dla potrzeb przyłączenia odbiorców, jak  
i wytwórców.  n

Autor jest dziennikarzem miesięcznika 
„Nowy Przemysł” i portalu wnp.pl

Źródlo : URE, * dane na koniec 2012, dotyczą 5 największych OSD 

Struktura wiekowa: a) linii napowietrznych, b) linii kablowych, c) stacji elektroenergetycznych OSD *
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PTPiREE dla komisji senackich

Projekt ustawy  
o OZE
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji  
Środowiska Senatu RP w dniu 1  kwietnia 2014  r. PTPiREE przedstawiło stanowisko  
w sprawie rozwiązań w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii.  
Oto główne tezy tej prezentacji.

Robert Stelmaszczyk
PTPiREE

Operatorzy elektroenergetycz- 
nych systemów dystrybucyj- 
nych, zrzeszeni w Polskim 

Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, zdecydowanie  
popierają zrównoważony rozwój źródeł 
energii elektrycznej, w tym wytwarzanie  
energii przez prosumentów na użytek 
własny. Z satysfakcją śledzą i wspiera-
ją prace nad projektem ustawy o od-
nawialnych źródłach energii (OZE).

Odnosząc się do przepisów za-
proponowanych w  projekcie ustawy 
o OZE (art. 41 ust. 10 i 11 w wersji 6.2 
z  4 lutego 2014 r. zmodyfikowanych 
w wersji 6.3), chcielibyśmy – w trosce 
o  spójność i  przejrzystość przepisów 
w systemie prawnym Polski – zwrócić 
uwagę na kilka aspektów proponowa-
nych w  projekcie rozwiązań, budzą-
cych uzasadnione obawy co do traf-
ności dokonanych wyborów. 

Zapisy przewidują rozliczanie ener-
gii pobranej z  sieci i  wprowadzonej 
do niej według zasady licznika net-
to (tzw. net metering) z  6-miesięcz-
nym okresem rozliczeniowym. Wpro-
wadzenie rozliczania prosumentów 
saldem energii pobranej i  wprowa-
dzonej do sieci, w dodatku w okresie 

6-miesięcznym, byłoby odstępstwem 
od obowiązujących zasad funkcjono-
wania rynku w  Polsce i  zasad bilan-
sowania Krajowego Systemu Elektro-
energetycznego (KSE). Ponadto me-
toda rozliczania energii saldem prze-
kreśla wszelkie możliwości aktywne-
go wpływania na zachowanie prosu-
menta, gdyż brak będzie bodźców dla 
efektywnego wykorzystania energii 
w  godzinach pozaszczytowych oraz 
do ograniczania zużycia energii w go-
dzinach szczytu. Można z dużą dozą 
pewności przewidzieć, że doprowa-
dzi to do zwiększenia zniekształcenia 
krzywej zapotrzebowania na energię 
elektryczną, a  tym samym zwiększy 
koszty funkcjonowania KSE.

Zwraca się również uwagę, że za-
proponowany sposób rozliczania jest 
po prostu niesprawiedliwy. Koszty 
utrzymania infrastruktury elektroener-
getycznej są praktycznie stałe. Staw-
ki opłat dystrybucyjnych oraz przesy-
łowych maleją, gdy wolumen energii 
dostarczanej odbiorcom rośnie. I od-
wrotnie, gdy odbiorcy zużywają mniej 
energii, stawki rosną. Zatem bilanso-
wanie według projektu ustawy spo-
woduje, że niezbędne będzie zwięk-
szenie obciążenia odbiorców nie 
będących prosumentami, gdyż wolu-
men energii elektrycznej stanowiący 
podstawę wyliczenia stawek opłat ule-
gnie zmniejszeniu. Zaś wytwarzanie  

energii w  mikroinstalacjach kosztów 
utrzymania sieci nie zmniejszy.

Zdaniem PTPiREE, projektowane 
zapisy nie są spójne z ustawą o zasa-
dach pokrywania kosztów powstałych 
u wytwórców w związku z przedtermi-
nowym rozwiązaniem umów długo- 
terminowych sprzedaży mocy i ener-
gii elektrycznej (KDT). Z  zapisów tej 
ustawy wynika, że podstawą nalicze-
nia opłaty przejściowej dla odbior-
ców stanowiących gospodarstwa 
domowe jest energia zużyta. Rozli-
czanie saldem energii wytwarzanej  
w  mikroinstalacjach może wywołać  

Stanowisko PTPiREE zaprezentował  
w Senacie RP prezes naszego  
Towarzystwa, Robert Stelmaszczyk 
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negatywne skutki dla rozliczeń 
kosztów powstałych u  wytwórców 
w  związku z  przedterminowym roz-
wiązaniem KDT.

Projektowane w ustawie o OZE za-
pisy powodują także istotne ogra-
niczenia możliwości zmiany sprze-
dawcy przez prosumenta. Będzie 
on musiał posiadać umowę sprze-
daży – kompleksową energii pobra-
nej z  sieci OSD tylko ze sprzedaw-
cą zobowiązanym, co sprzeczne jest 
z  rozwojem konkurencyjnego rynku 
energii. Nie będzie możliwe kupowa-
nie energii od jednej spółki sprzeda-
jącej energię elektryczną, a sprzeda-
wanie innej – nie byłoby wtedy możli-
we rozliczanie saldem.

Zauważamy również, iż przedłożo-
na wraz z projektem Ocena Skutków 
Regulacji nie uwzględnia zmniej-
szenia wpływów do budżetu pań-
stwa z  tytułu podatku od towarów 
i  usług oraz podatku akcyzowego, 
naliczanych od energii elektrycznej 
sprzedanej. W  przypadku rozlicze-
nia saldem, podatki te będą nali-
czane tylko w  sytuacji powstania 
nadwyżki energii pobranej z  sieci 
nad energią do niej wprowadzo-
ną, mimo że w  rzeczywistości ener-
gia będzie przez cały czas wpro-
wadzana lub pobierana. A  należy  

się spodziewać znaczącego przyro-
stu liczby mikroinstalacji, jak stało 
się to w Niemczech i Wielkiej Brytanii. 
Sprzyjającymi okolicznościami będą 
malejące koszty instalacji, przewidy-
wany wzrost cen energii i  wsparcie  

finansowe (takowe zapowiadają Bank 
Ochrony Środowiska oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej). W  konsekwencji 
zmniejszenia wpływów do budżetu 
z  tytułu VAT i  podatku akcyzowego 
nie można pomijać. Należy się liczyć 
również ze zmniejszeniem wpływów 
z tytułu CIT od firm energetycznych.

Mając na uwadze powyższe, postu-
lujemy ponowne dokonanie analizy 
rozwiązań proponowanych w  projek-
cie ustawy o  OZE, w  tym sposobu 
wsparcia tych źródeł. Sugerujemy 
szersze wykorzystanie doświadczeń 
z  innych krajów Unii Europejskiej. 
W opinii PTPiREE wydaje się, że:
n  lepszym rozwiązaniem jest udzie-

lanie wsparcia na etapie inwestycji, 
a  nie eksploatacji (czyli przez po-
zarynkowe, nakazowe kształtowa-
nie cen i stawek opłat taryfowych);

n  niezbędne jest wycofanie się z pro-
pozycji rozliczania saldem kosztów 
energii zużywanej i wprowadzanej 
do sieci przez prosumentów.

Jednoznaczne wyłączenie z net me-
teringu rozliczeń sieciowych, jak zapro-
ponowano w wersji 6.3 ustawy o OZE, 
uważamy za słuszne, ale podtrzymuje-
my opinię, że należy zaniechać wpro-
wadzania net meteringu także w odnie-
sieniu do samej energii elektrycznej.  n

Podczas posiedzenia senackiej komisji zwrócono uwagę, że zapisy projektowane w ustawie o OZE powodują m.in.  
istotne ograniczenia możliwości zmiany sprzedawcy przez prosumenta

Ocena Skutków Regulacji  
nie uwzględnia  

zmniejszenia wpływów  
do budżetu państwa z tytułu 
podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego, 

naliczanych od energii  
elektrycznej sprzedanej. 
W przypadku rozliczenia  

saldem, podatki te będą na-
liczane tylko w sytuacji po-

wstania nadwyżki energii po-
branej z sieci nad energią do 

niej wprowadzoną,  
mimo że w rzeczywistości 

energia będzie  
przez cały czas wprowadzana  

lub pobierana. 
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Andrzej Bućko
FEDERACJA KONSUMENTÓW

F ederacja Konsumentów, inaczej niż organizacje kon-
sumencie w krajach Europy Zachodniej, podchodzi 
do projektu ISE z dużą dozą optymizmu. Ma nadzie-

ję, że  korzystając z doświadczeń innych uda się uniknąć 
nieprawidłowości, a rewolucja przyniesie realne korzyści 
konsumentom. 

Na pytanie, czy nasi konsumenci będą 
bardziej otwarci na nowe technologie, 
należy jednoznacznie odpowiedzieć: tak. 
Polacy są niejednokrotnie bardziej za-
awansowani w posługiwaniu się zdoby-
czami nowych technologii niż ich zagra-
niczni rówieśnicy. Doskonałym przykła-
dem jest tu bankowość elektroniczna, 
która przyjęła się u nas szybciej i w więk-
szym stopniu niż w innych krajach. 

Adresaci i korzyści
Jednak podstawowe pytanie brzmi: 

Komu ma przede wszystkim służyć zmia-
na w postaci rozwoju sieci inteligentnych? 
Adresatów korzyści jest wielu. Przedstawi-
ciele europejskiego ruchu ochrony praw 
konsumentów stoją na stanowisku, że 
sami konsumenci nie są tu na pierwszym 
miejscu. Beneficjenci to przede wszyst-
kim przedsiębiorstwa energetyczne. Nie-
którzy nasi koledzy z innych krajów twier-
dzą wręcz, choć raczej na wyrost, że ko-
rzyści dla konsumentów zostały wyszuka-
ne niejako „na siłę”, aby przedstawić pro-
jekt jako atrakcyjny dla społeczeństwa. 

W naszej praktyce często słyszy-
my stwierdzenie, że organizacje konsu-
menckie są wrogami przedsiębiorców,  

a ich głównym celem jest walka z biznesem. To oczywiście 
nieprawda. Jesteśmy wzajemnie od siebie zależni. Gdy-
by nie było przedsiębiorstw, nie byłoby też organizacji kon-
sumenckich. Występujemy przeciwko patologiom na rynku,  
a nie rynkowi jako takiemu. Tak jest również w przypadku pro-
jektu inteligentnych sieci. Jeżeli rozwój ISE ułatwi funkcjono-
wanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, to nale-
ży ocenić go jednoznacznie pozytywnie. Nie ma problemu  
w tym, że wprowadzane są innowacje, które ułatwiają prowa-
dzenie biznesu. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy dzieje się to 

ze szkodą dla interesów klientów, kiedy 
proces prowadzony jest w sposób nie-
odpowiedzialny albo spodziewane ko-
rzyści dotyczą tylko jednej strony. 

Takie zorganizowanie całego przed-
sięwzięcia byłoby również wbrew prawu. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. 
wskazuje jasno, że państwa członkow-
skie zapewniają wdrożenie inteligent-
nych systemów pomiarowych, które  
pozwolą na aktywne uczestnictwo kon-
sumentów w rynku dostaw energii elek-
trycznej. Nie może chodzić zatem  
o wdrożenie z pominięciem tego aspek-
tu. Jest to bardzo trudne zadanie.   

Zapis ten nie powinien być interpreto-
wany w ten sposób, że chodzi o wdroże-
nie jakichkolwiek narzędzi sprzyjających 
uczestnictwu konsumentów w rynku. 

Patrząc z polskiej perspektywy, kon-
sument ma na rynku bardzo ograniczo-
ne pole manewru i dość słabą pozycję. 
Wynika to po części z uwarunkowań hi-
storycznych, ale głównie z kształtu obec-
nego prawa, praktyki jego stosowania  
i – co najważniejsze – niedostatków  
w zakresie edukacji konsumenckiej. Nie-
zależnej edukacji konsumenckiej.

Uwarunkowania historyczne wpłynęły  

Inteligentne liczniki  
inteligentnego konsumenta
Samo zamontowanie w naszych domach liczników zdalnego odczytu nie zmieni nic  
w sytuacji polskich konsumentów, a w niektórych przypadkach może im nawet  
zaszkodzić. Za to kompleksowe wdrożenie projektu inteligentnych sieci (ISE)  
daje dużo większe prawdopodobieństwo sukcesu w postaci aktywizacji konsumentów 
energii elektrycznej.

Występujemy przeciwko  
patologiom na rynku,  

a nie rynkowi jako takiemu. 
Tak jest również w przypadku 
projektu inteligentnych sieci. 

Jeżeli rozwój ISE ułatwi  
funkcjonowanie  
przedsiębiorstw  

energetycznych w Polsce,  
to należy ocenić go  

jednoznacznie pozytywnie. 
Nie ma problemu w tym,  

że wprowadzane  
są innowacje, które ułatwiają  

prowadzenie biznesu.  
Kłopot zaczyna się wtedy, 
gdy dzieje się to ze szkodą 

dla interesów klientów,  
kiedy proces prowadzony 

jest w sposób  
nieodpowiedzialny  

albo spodziewane korzyści 
dotyczą tylko jednej strony.
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przede wszystkim na to, jak konsumenci, w szczególności 
osoby starsze, postrzegają sektor energetyczny. Jest to bo-
daj jedyna branża, w której zdarzają się osoby, które nadal, 
zamiast składać reklamacje na niewłaściwie wykonaną usłu-
gę, chcą wysyłać podania i pytają, czy jest jakaś szansa, że 
ktoś zgodzi się takie podanie uwzględnić. Nie ma się co im 
dziwić! Podobnie rzecz ma się z kwestią znajomości przez 
konsumentów struktury przedsiębiorstw energetycznych. 
Dokonaliśmy, zgodnie z wymogami liberalizacji, rozdzia-
łu obrotu energii od  jej dystrybucji, ale 
mało kto o tym przecież wie. Logotypy 
przedsiębiorstw tej samej grupy wyglą-
dają niemal identycznie, a z rachunku za 
elektryczność nie za bardzo można się 
tego dowiedzieć. 

W zasadzie jedyną w miarę zrozu-
miałą informacją, która z faktury za 
prąd wynika, jest kwota do zapłaty. Ra-
chunki i rozliczenia za energię, których 
dokonuje się z odbiorcami indywidu-
alnymi, to materiał na odrębny artykuł. 
Jedno jest tu zadziwiające. Wszyscy 
na nie narzekają: przedstawiciele ru-
chu konsumenckiego i regulator, bo są 
nieczytelne i konsument nie wie, za co 
płaci. Przedstawiciele sektora często w 
rozmowach deklarują, że przedsiębior-
stwa chętnie uprościłyby system roz-
liczeń, ale przecież są przepisy, które  
w tym zakresie nie pozwalają na ela-
styczność. Także ze strony administracji 

wielokrotnie słychać głosy o takiej potrzebie. Wygląda za-
tem na to, że możemy wspólnie system rozliczeń uprościć. 
Czas najwyższy zatem przejść od słów do czynów. 

Kontynuując ten wątek, nie można nie odnieść się do ak-
tualnej sytuacji na rynku. Nie ma co ukrywać, że nie dzieje 
się najlepiej. Oczywiście mowa o nieuczciwych praktykach, 
czy czasem wręcz oszustwach przy procedurze zmiany 
sprzedawcy i nieakceptowalnym z  konsumenckiego punk-
tu widzenia zapisom umownym, które część przedsiębiorstw 

energetycznych forsuje w kontraktach  
z konsumentami. Jest to od kilku lat pa-
lący problem. Analizując sytuację, war-
to spojrzeć na sektor telekomunikacyjny, 
który od szeregu już lat usiłuje się z tym 
procederem uporać. Ustawa Prawo te-
lekomunikacyjne zawiera szereg przepi-
sów, zebranych w oddzielnej jednostce 
redakcyjnej, które mają chronić abonen-
tów przed stosowaniem nieuczciwych 
praktyk. Tymczasem Prawo energetycz-
ne analogicznej regulacji nie przewidu-
je. Nie da się uporać z problemami, któ-
re obecnie spotykamy na rynku bez kom-
pleksowej, sektorowej regulacji zasad 
ochrony konsumenta – odbiorcy energii. 
Pierwszym krokiem powinna być jednak 
deklaracja ze strony przedsiębiorstw, 
które chcą budować trwałe i partnerskie 
relacje z klientami, że one same takich 
praktyk i zapisów stosować nie będą.  

Na pierwszy rzut oka powiemy pewnie,  

Instalacja inteligentnych liczników w domach konsumentów nie jest jeszcze żadną rewolucją. Odbiorcy chcą mieć narzędzia,  
by w wygodny sposób uczestniczyć w rynku energii
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że smart grid nie ma z tymi zjawiskami nic wspólnego. To 
nie do końca prawda. Inteligentne opomiarowanie, jako ele-
ment idei smart grid, wprowadzane jest m.in. po to, aby 
uprościć system rozliczeń za energię i ostatecznie uwolnić 
konsumentów od prognoz. Oczywiście nie jest to jedyny 
sposób na zapewnienie im możliwości rozliczania się na 
podstawie bieżącego zużycia. Z naszej jednak perspekty-
wy aktualny odczyt nie powinien być celem samym w so-
bie. Obserwacja bieżącej konsumpcji powinna prowadzić  
w przyszłości do poznania własnego, utrwalonego profilu 
zużycia. Natomiast dostępne i proste  narzędzia – umoż-
liwiać proces jego aktywnego kształtowania. Przecież nie 
chodzi nam tylko o wymianę liczników!

Inteligentne taryfy
ISE to także inteligentne taryfy. Bez 

tego elementu aktualny odczyt i możli-
wość kształtowania profilu zużycia nie 
będą miały przecież większego sensu. 
Obecnie w naszym kraju konsumenci 
nie mają dużego wyboru, stąd należy 
oczekiwać w tym zakresie zmian. Warto 
jednak obserwować przy tym doświad-
czenia innych państw. Gdy wymieniamy 
poglądy na forum europejskich organi-
zacji konsumenckich, często zdarza mi 
się sygnalizować, że zaangażowani od-
biorcy w Polsce nie mają zbyt dużego 
pola manewru w wyborze taryfy. Spoty-
ka się to zazwyczaj z reakcją ze strony 
kolegów z Wielkiej Brytanii, którzy mają 
dokładnie odwrotny problem. Taryf na 
rynku brytyjskim jest tak dużo, że konsu-
menci przestali je od siebie odróżniać. 
Zmiany sprzedawcy i oferty dokonują  
z reguły pod wpływem wyłącznie prze-
kazu marketingowego, co skutkuje tym, 
że większość takich zmian jest dla nich 
dalece niekorzystna. Nie możemy więc  
w tej kwestii wylać dziecka z kąpielą.      

Modernizacja sieci odbywa się rów-
nież po to, aby zmianę sprzedawcy 
energii uprościć i uczynić atrakcyjniej-
szą. Zakładamy zatem, że w przyszłości 
konsumenci na rynku staną się bardziej 
mobilni, częściej będą zmieniać nie tyl-
ko sprzedawców, ale i oferty w ramach 
tego, co proponuje dotychczasowy 
sprzedawca. W sytuacji, w której na ryn-
ku szaleć będą nieuczciwe firmy-komety, oferujące umowy 
pełne klauzul  niedozwolonych, raczej nie ma co na to li-
czyć. Jest to problem całego sektora i naszym wspólnym 
obowiązkiem jest z nim walczyć. 

Nieodłącznym elementem dyskusji o ISE jest również 
kwestia ochrony naszej prywatności. Obserwując pro-
ces wdrażania w Polsce inteligentnego opomiarowania, 
nie zauważyliśmy, aby któryś z podmiotów dopuszczał  
się naruszeń w tym zakresie. To bardzo dobra informacja 

i pozytywna prognoza na przyszłość. Jednak na tym polu 
konsumenci mają prawo być zaniepokojeni. Nie dlatego, że 
firmy odczytujące zdalnie informacje o naszej konsumpcji 
energii sprzedają dane pomiarowe innym podmiotom, bo 
to się oczywiście nie dzieje. Powodem do zaniepokojenia 
jest raczej brak kompleksowej regulacji kwestii gromadze-
nia, przetwarzania i udostępniania tych danych. Kwestia ta 
nie została ostatecznie uregulowana podczas dyskusji nad 
ostatnią nowelizacją przepisów. Warto jednak, mając obec-
ne doświadczenia, powrócić do dyskusji nad kompletnym 
systemem zabezpieczenia naszej informacji pomiarowej. 

Trzeba mieć na względzie, jak bardzo europejscy konsu-
menci cenią sobie ochronę danych osobowych. Zaniedbanie 

tej kwestii przez holenderskiego ustawo-
dawcę w 2009 r. doprowadziło do znacz-
nego opóźnienia wdrożenia całego sys-
temu. O tym, jak Polacy są zdetermi-
nowani, aby chronić swoją prywatność 
zdaje się pokazywać sprawa ACTA. 

Smart grid kluczem  
do sukcesu

Wsłuchując się od dłuższego czasu  
w dyskusję na temat wdrożenia ISE  
w naszym kraju oraz w innych pań-
stwach, można odnieść wrażenie, że 
niektórzy jej uczestnicy postawili już znak 
równości pomiędzy pojęciami smart grid  
oraz smart metering. Plan minimum ma 
zatem, ich zdaniem, zakładać instalację 
liczników w naszych domach i zwolnie-
nie inkasentów. W takim ujęciu oczywi-
ście nie jest to żadna rewolucja i wątpli-
we, aby konsument na takiej zmianie co-
kolwiek skorzystał. Taki scenariusz nigdy 
też nie spotka się z aprobatą polskiego 
ruchu konsumenckiego, który reprezen-
tuje Federacja Konsumentów.   

Z naszych doświadczeń jasno wy-
nika, że odbiorcy chcą wiedzieć wię-
cej na temat rynku energii, chcą mieć 
narzędzia, aby w prosty sposób w nim 
uczestniczyć. W sytuacji, w której im je 
udostępnimy, a wdrażając zmiany nie 
zatrzymamy się w połowie drogi, istnie-
je duże prawdopodobieństwo osiągnię-
cia sukcesu.

Największym bogactwem każdego 
nowoczesnego przedsiębiorstwa nie są pieniądze czy inne 
elementy majątku. Są nim ludzie, zadowoleni i wierni klien-
ci, traktowani z szacunkiem i po partnersku. Na nowocze-
snym rynku klient musi mieć prawo realnego wyboru, także 
w zakresie zmiany dostawcy usług. Sukces jest wtedy, gdy 
w sytuacji wystąpienia sporu z własnej woli nie zdecydu-
je się na skorzystanie z tego prawa. Warto o tym pamiętać, 
wprowadzając jakiekolwiek zmiany mające wpływ na sytu-
ację konsumentów.  n

Obserwując proces  
wdrażania w Polsce  

inteligentnego  
opomiarowania,  

nie zauważyliśmy,  
aby któryś z podmiotów  
dopuszczał się naruszeń  

w zakresie ochrony naszej 
prywatności. To bardzo  

dobra informacja  
i pozytywna prognoza  

na przyszłość.  
Jednak na tym polu  

konsumenci mają prawo  
być zaniepokojeni.  

Nie dlatego, że firmy  
odczytujące zdalnie  

informacje  
o naszej konsumpcji energii 
sprzedają dane pomiarowe 

innym podmiotom, bo to się 
oczywiście nie dzieje.  

Powodem do zaniepokojenia 
jest raczej brak  

kompleksowej regulacji  
kwestii gromadzenia,  

przetwarzania  
i udostępniania tych danych.



16

RYNEK I REGULACJE

l ENERGIA elektryczna  maj 2014

W macierzy struktur  
projektowych  
i organizacyjnych
Wdrożenie w spółkach operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD)  
zasad zarządzania projektami niejednokrotnie pociąga za sobą konieczność  
wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz umiejętność dostosowania  
do szybko zmieniających się warunków otoczenia. 

Monika Patan
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.

Karol Darwin twierdził, że „prze-
trwają nie te spośród gatunków, 
które są najsilniejsze i najinteli-

gentniejsze, lecz te, które wiedzą, jak 
zaadaptować się do zmian”. Podobnie 
kształtuje się sytuacja na rynku elektro-
energetycznym. Zmieniające się po-
trzeby klientów, niepewne ustawodaw-
stwo i  przeobrażanie się rynku ener-
gii powodują, że OSD muszą posia-
dać potencjał do zmiany. Powinny tak-
że potrafić szybko mobilizować kompe-
tencje niezbędne do wdrożenia strate-
gii wymuszanych przez zmieniające się 
otoczenie. Żeby było to możliwe, po-
szczególni pracownicy powinni prezen-
tować nastawienie wspierające te dzia-
łania. Stanie się tak wówczas, gdy każ-
dy z  nas weźmie pełną odpowiedzial-
ność za swoje decyzje i działania w ob-
rębie zarówno projektów, jak i codzien-
nie prowadzonych zadań na stanowi-
sku pracy. Ponieważ biznes jest niejed-
nokrotnie równie złożony jak widok roz-
ciągający się za oknami biur, powinni-
śmy skupić się na znalezieniu rozwią-
zań, które pozwolą nam uporządkować 

relacje i  zależności między jednostka-
mi organizacyjnymi w  naszym przed-
siębiorstwie. 

Jednym z  narzędzi zarządzania, 
wpływającym na sprawność przedsię-
biorstwa, jest struktura organizacyjna. 
Trzeba jednak zauważyć, że nie ist-
nieje jeden sprawdzony, uniwersalny 

i optymalny dla każdego przedsiębior-
stwa model struktury organizacyjnej. 
Budowana w  takich okolicznościach 
zrównoważona struktura macierzo-
wa może stać się pomostem pomię-
dzy istniejącymi dotychczas jednost-
kami organizacyjnymi, odpowiedzial-
nymi za dane obszary w OSD, a  klu-
czowymi projektami, nastawionymi na 
zrealizowanie celu w  założonym cza-
sie, budżecie i  zakresie. Uwzględnia-
jąc strategię rozwoju wewnętrznego 
i zewnętrznego oraz potrzebę realiza-
cji projektów w organizacji, należy za-
szczepić w pracownikach OSD ocho-
tę na zmiany, rozwój oraz innowację. 

Struktura macierzowa (patrz: rysu-
nek) jest strukturą dwuwymiarową, 
w  której kierownicy poszczególnych 
wymiarów zajmują równorzędną i rów-
noprawną pozycję. Najczęściej w  ko-
lumnach są umieszczone często po-
wtarzalne funkcje (np. departament 
zaopatrzenia, rozwoju, finansów), zaś 
w  wierszach nietypowe, zmieniające 
się w  czasie, określone zadania (pro-
jekt 1, projekt 2, projekt 3). W takiej ma-
cierzy każda komórka skupia się na wy-
konywaniu jednego zadania, co umoż-
liwia lepsze wykorzystanie energii twór-
czej pracowników oraz właściwy przy-
dział specjalistów do wykonywanych 
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zadań. Kierownicy projektów i  kie-
rownicy działów dzielą odpowiedzial-
ność za ustalanie priorytetów i zarzą-
dzanie pracą pracowników przydzie-
lonych do projektów. Kierownik pro-
jektu odpowiada za sukces projektu, 
natomiast kierownicy działów za do-
starczanie zasobów niezbędnych do 
jego realizacji. Natomiast pracownik 
w tego typu strukturach może praco-
wać jednocześnie w  różnych komór-
kach organizacyjnych. Często też wy-
stępuje w  odmiennych rolach: raz 
jako specjalista w  jednostce organi-
zacyjnej lub menedżer, raz jako kie-
rownik projektu, a  innym razem jako 
członek zespołu projektowego. 

Struktura macierzowa znajduje za-
stosowanie zwłaszcza tam, gdzie 
działalność organizacji polega na po-
dejmowaniu przedsięwzięć mających 
swój wyraźny początek i koniec. Struk-
tura macierzowa, dzięki uwzględnie-
niu niezbędnej konstrukcji projektów, 
ułatwia szybkie dostosowywanie się 
do zmian. A  elastyczność pracowni-
ków ułatwia adaptację przedsiębior-
stwa do zmieniających się warunków 
rynkowych.

Tego typu struktury zastosowano po 
raz pierwszy w amerykańskiej branży 
lotniczej i  w  przemyśle kosmicznym 
w  latach 60. XX wieku. Rząd, który 

zlecał prace badawcze i  projektowe, 
postawił ultimatum, że każde z zadań 
musi mieć szefa odpowiedzialnego 
wobec niego za realizację prac i uzy-
skany cel. Dlatego ustanowiono oso-
bę, która byłaby – wraz z  menedże-
rami dotychczasowych działów i pio-
nów funkcyjnych – odpowiedzialna 
za owe zadania w  zleconym projek-
cie. Takie podejście pozwoliło tworzyć 

i  realizować unikatowe, złożone pro-
jekty w  szybkim tempie. Dziś stoso-
wanie struktury macierzowej zwiększa 
elastyczność firmy poprzez powiąza-
nie rutynowego zarządzania bieżącą 
działalnością (w tradycyjnej strukturze 
hierarchicznej) i  zarządzania innowa-
cyjnymi przedsięwzięciami.

Zastanówmy się, dlaczego struktura 
macierzowa przynosi OSD więcej korzy-
ści niż struktura funkcjonalna lub czy-
sto projektowa. Gdyby przydzielać pro-
jekty pracownikom jednego działu i wy-
znaczać do ich nadzorowania kierow-
ników projektów pochodzących z  tego 
samego działu, nie byłoby problemów 
komunikacyjnych czy zasobowych. In-
formacje przepływałyby przede wszyst-
kim w pionie, zgodnie z drogą służbo-
wą. Pracownicy raportowaliby swoim 
kierownikom, ci dyrektorom, aż do za-
rządu włącznie. Rzeczywistość wygląda 
jednak zupełnie inaczej. Projekty, z racji 
ich złożoności, wymagają współpracy 
pomiędzy pracownikami wielu działów, 
czasem obejmują swym zasięgiem róż-
ne obszary terytorialne czy wręcz róż-
ne przedsiębiorstwa. Zarządzanie port-
felem projektów czy programem projek-
tów, a więc jeszcze bardziej skompliko-
wanymi strukturami projektowymi, wy-
maga dodatkowo umiejętności szersze-
go spojrzenia z  perspektywy korzyści 
dla całej firmy, bądź w dłuższym okre-
sie. Aby sobie z tym poradzić, wystarczy 
przełamać barierę kontaktu u ludzi, któ-
rzy tradycyjnie nie porozumiewali się ze 
sobą bezpośrednio, pracowali w odda-
lonych biurach czy kierowali się odmien-
nymi procedurami. 

Podejście macierzowe sprawdza 
się w przypadku organizacji realizują-
cych wiele nakładających się na sie-
bie projektów. Specjaliści funkcjonalni 
przydzielani są do jednego lub więcej 
zespołów realizacyjnych w  zależno-
ści od potrzeb konkretnych projektów. 
Realizując działania macierzowo, za-
chowujemy korzyści płynące z podej-
ścia organizacyjnego, budując jednak 
zasób wiedzy i doświadczeń w przed-
siębiorstwie.

Zaletą takiego podejścia jest wyko-
rzystanie specjalistycznej wiedzy pra-
cowników wielu jednostek organizacyj-
nych w  warunkach zespołowego roz-
wiązywania problemów oraz możliwość 
równoczesnego uwzględniania aspek-
tów pracy i  jej wpływu na końcowy  

Rysunek. Struktura macierzowa w organizacji (M. Patan, D. Dankowski)
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efekt. Duża elastyczność i  innowacyj-
ność skraca także ścieżkę całego pro-
cesu decyzyjnego. W  organizacji ma-
cierzowej pozycja kierowników projek-
tów jest silniejsza niż w  tradycyjnej or-
ganizacji funkcjonalnej, a  komunika-
cja między pracownikami różnych dzia-
łów możliwa bez pośrednictwa ich kie-
rowników. Istnieje zatem przepływ in-
formacji w poziomie, a nie tylko w pio-
nie. Jest to jednak możliwe tylko wte-
dy, kiedy wcześniej dobrze ustalimy za-
kresy, uprawnienia i odpowiedzialności. 
W innym wypadku to, co miało być za-
letą może okazać się wadą, powodując 
wysokie koszty nieuzasadnionego i nie-
potrzebnego komunikowania się i  wy-
dłużania procesu podejmowania de-
cyzji. Ze względu na złożony charakter 
podległości służbowej i  pozornie wza-
jemnie sprzeczne priorytety, w struktu-
rze macierzowej mogą wystąpić pro-
blemy koordynacyjne. Jednak właści-
wie dobrany kierownik projektu oraz en-
tuzjazm i zaangażowanie pracowników 
mogą je przezwyciężyć.

Struktura macierzowa jest uważana 
za nowoczesną, ale trudną do stoso-
wania w praktyce ze względu na zarzut 
odejścia od jednoosobowego wydawa-
nia poleceń, a także możliwość występo-
wania konfliktów kompetencyjnych po-
między menedżerami. Czy jednak jest to 
prawda? Przecież nie oznacza to, że każ-
dy pracownik podlega systematycznie 
dwóm hierarchiom. Dotyczy to jedynie 
osób, które czasowo biorą czynny udział 
w dodatkowych zadaniach, bądź jedno-
cześnie uczestniczą w  projektach i  zaj-
mują się dotychczasową działalnością 
operacyjną. Wymaga jedynie – i aż – od-
powiedniego zarządzania pracownikami 
oraz rozdzielania między nich obowiąz-
ków, a więc elastyczności.

Istnieje wiele powodów, dla których 
pracownicy i  ich przełożeni mają pro-
blem z  akceptacją struktury macierzo-
wej. Nikt z  nas nie lubi wielokrotnego 
raportowania tych samych informacji, 
np. dwóm kierownikom jednocześnie. 
Poza tym, pracownikowi może być trud-
no priorytetyzować swoje działania i or-
ganizować czas, zwłaszcza że kierow-
nik projektu ma często niewielki lub na-
wet żaden wpływ na późniejszą ocenę 
pracy członków swojej grupy projekto-
wej. Jest to bowiem najczęściej w  ge-
stii kierowników czy dyrektorów funkcyj-
nych. Dodatkowo może dochodzić do 

wewnętrznych konfliktów związanych 
z  alokacją pracowników i  nadmierną 
liczbą spotkań organizowanych w celu 
uzgodnień, czy rozwiązywania sporów. 

Jak sobie zatem radzić z powyższy-
mi problemami? Co zrobić, aby struk-
tura macierzowa dała pozytywny efekt? 
Z pewnością wdrożenie nowości nale-
ży dostosować do dotychczasowej kul-
tury organizacyjnej oraz wypracować 
ją w drodze ewolucji, a nie narzucania 
odgórnych, radykalnych zmian. Odpo-
wiednio wcześniej komunikujmy plano-
wane zmiany i  precyzyjnie określajmy 
drogi raportowania, informowania oraz 
delegowania zadań. Dobierajmy tak ze-
społy, aby specjaliści, którzy się w nich 
znajdą wykazywali się chęcią wza-
jemnej współpracy i  dzielenia wiedzą. 
Zmiana mentalności i posługiwanie się 
perspektywą klienta pomoże przezwy-
ciężyć naturalny opór przed zmianami. 
Korzystajmy z  wiedzy i  doświadczeń 
dotychczasowych kierowników funk-
cyjnych, by mogli stać się oni dorad-
cami i  mentorami dla prowadzących 
projekty. Opracujmy efektywny system 
komunikacji i  otwartego dialogu. Sta-
wiajmy na umiejętność słuchania, pra-
cy zespołowej oraz inspirowania ludzi.  

Przydadzą się: empatia, umiejętność 
syntezy oraz porządkowania informa-
cji. Przewidywanie ryzyk, wyznacza-
nie konkretnych celów, a  jednocze-
śnie otwartość umysłu i  postawa na-
stawienia na konsensus pozwolą zre-
alizować nie tylko zamierzone projek-
ty, ale i podnieść efektywność działal-
ności operacyjnej. 

Struktura macierzowa nie zabrania 
adaptacji. Przedsiębiorstwa, które sto-
sują ją z powodzeniem wprowadziły do 
niej uzupełnienia według swoich po-
trzeb, zapożyczając np. z  tradycyjnej 
struktury funkcyjnej (pionowej) lub po-
działu na obszary, klientów czy regio-
ny. Korzystając z  teoretycznych zało-
żeń struktury macierzowej, warto przy-
jąć mieszaną strukturę dostosowaną 
do istniejących i przyszłych potrzeb fir-
my oraz do danej branży, rodzaju dzia-
łalności, strategii i  specyficznych wy-
magań regulacyjnych. Ryzyko poja-
wienia się konfliktów między współ-
pracownikami, często przedstawiane 
jako ograniczające tego typu struktury, 
nie jest wcale zwiększone, lecz wręcz 
przeciwnie – pomniejszone, dzięki ist-
nieniu komórek organizacyjnych, któ-
re są miejscem wyzwalającym inwen-
cję twórczą, wymianę myśli i  dysku-
sje. Pozwalają na przewidzenie pew-
nych sytuacji i  rozwiązanie ewentual-
nych konfliktów poprzez negocjacje 
oraz wypracowywanie wspólnych roz-
wiązań. I wreszcie, jak to słusznie pod-
kreślał John Kenneth Galbraith – ame-
rykańsko-kanadyjski ekonomista: „Zja-
wisko podwójnej władzy nie jest wcale 
niczym dziwnym: prawie wszyscy wy-
chowaliśmy się w strukturze rodzinnej, 
która posiada podwójną władzę”.

Standardem powinno stać się zarzą-
dzanie, w którym umiejętność negocja-
cji, współpracy w grupie, a  także zdol-
ność do zawierania kompromisów i roz-
wiązywania konfliktów będą stawiane na 
pierwszym miejscu wśród wymaganych 
kompetencji. Nie szukajmy gwiazd, ale 
raczej charyzmatycznych liderów, któ-
rzy dobrze się czują współdziałając z in-
nymi. To spore wyzwanie, ale może się 
opłacić. Jeśli uda nam się spojrzeć na 
świat oczami innych ludzi, uwolnić się 
od własnych schematów myślenia, to 
z  pewnością nabierzemy dystansu do 
zdarzeń, a to pozwoli uzyskać przewa-
gę jakościową i lepiej zrozumieć potrze-
by naszych klientów.  n
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działalnością operacyjną.
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Rubrykę, poświęconą zagadnieniom  
prawnym w energetyce, redagują: 
mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś  
z Biura PTPiREE 
i mec. Przemysław Kałek  
z Kancelarii Chadbourne & Parke LLP

Niedozwolone  
postanowienia umów

Sąd Apelacyjny w wyroku dnia 9 kwie-
-tnia br. podtrzymał decyzję Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów (UOKiK) uznającą, że postano-
wienia umowne jednego z operatorów 
systemów dystrybucyjnych stanowią 
niedozwolone klauzule umowne. Po-
stępowanie zostało wszczęte na skutek 
odwołania od decyzji Prezesa UOKiK, 
który zakwestionował następujące zapi-
sy umów z odbiorcami: 
n  zmiana ostatecznej opłaty za 

przyłączenie w wysokości  
+/- 10 proc. w stosunku  
do opłaty wstępnej nie wymaga 
aneksu w formie pisemnej,

n  w przypadku wystąpienia siły wyż-
szej, a ponadto w przypadku dzia-
łania lub zaniechania działania or-
ganów państwowych i samorzą-
dowych lub osób trzecich, unie-
możliwiającego terminową realiza-
cję przyłączenia, strony uzgodnią 
zmianę terminu przyłączenia.

W zakresie pierwszego z nich Pre-
zes UOKIK, a za nim sąd uznał, że taka 
zmiana stawki jest zmianą istotnych wa-
runków umowy, a zatem odbiorca wi-
nien mieć możliwość odstąpienia od 
umowy, aby nie ponosić nieprzewidzia-
nych w chwili jej zawierania kosztów 
przyłączenia. 

Z kolei za uznaniem za niedozwolone 
postanowienia, pozwalającego przed-
siębiorcy na zmianę terminu wykonania 
przyłącza energetycznego bez pono-
szenia odpowiedzialności z tego tytułu, 
przemawia - zdaniem Prezesa UOKIK - 
fakt, że jest to naruszenie postanowień 
umowy, do którego nie doszło z przy-
czyn leżących po stronie odbiorcy. Jeśli  

naruszenie to jest konsekwencją działa-
nia lub zaniechania  przedsiębiorstwa 
energetycznego, to na nim spoczywa 
odpowiedzialność, a odbiorcy przysłu-
guje rekompensata.

Orzeczenie jest prawomocne i zapi-
sy te znajdą się w rejestrze niedozwolo-
nych klauzul umownych prowadzonym 
przez Prezesa UOKiK. 

Projekt ustawy  
„krajobrazowej”

Po uzyskaniu stanowiska Rady Mini-
strów do prezydenckiego projektu usta-
wy o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu, podkomisja sejmowa powo-
łana do rozpatrzenia tego projektu ob-
radowała na – zamkniętym dla publicz-
ności – posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 
br. Omawiano poprawki do projektu 
zgłoszone przez Kancelarię Prezydenta,  
a  także zwrócono uwagę na koniecz-
ność analizy, czy poprawki te uwzględ-
niają zastrzeżenia rządu. Na posie-
dzeniu analizowano jedynie pierwsze 
z przepisów projektu, głównie dotyczą-
ce reklam, i  jak na razie nie wniesiono 
poprawek dotyczących infrastruktury 
sieciowej. Kolejne posiedzenie zaplano-
wane jest na 6 maja br.  

Terminowe obowiązki 
dyrektywy  
,,efektywnościowej’’ 

Wprawdzie termin na transpozy-
cję do prawa polskiego dyrektywy 
2012/27 z dnia 25 października 2012 r.  
w sprawie efektywności energetycz-
nej upływa w dniu 5 czerwca 2014 r., 

to akt ten przewiduje w swej części 
obowiązek podjęcia przez państwa 
członkowskie działań jeszcze przed 
tą datą:
n  do dnia 30 kwietnia 2014 r. – 

obowiązek publikowania  
pierwszej wersji długoterminowej  
strategii wspierania inwestycji  
w renowację krajowych zasobów  
budynków mieszkaniowych  
i użytkowych, zarówno  
prywatnych, jak i publicznych,

n  do dnia 30 kwietnia 2014 r.  
– obowiązek przedłożenia  
krajowego planu działania  
na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii,

n  od dnia 1 stycznia 2014 r.  
– obowiązek zapewnienia, aby 
każdego roku 3 proc. całkowitej 
powierzchni pomieszczeń  
stanowiących własność instytucji  
rządowych podlegało renowacji  
w celu spełnienia minimalnych 
wymogów charakterystyki  
energetycznej,

n  do dnia 31 grudnia 2013 r. – obo-
wiązek podania do publicznej 
wiadomości wykazu ogrzewanych  
lub chłodzonych budynków  
instytucji rządowych o całkowitej 
powierzchni użytkowej wynoszącej  
ponad 500 m2,

n  do dnia 5 grudnia 2013 r. – obo-
wiązek powiadomienia Komisji  
Europejskiej o środkach z dzie-
dziny polityki, które państwo 
członkowskie planuje przyjąć  
w celu realizacji założonego  
dla dystrybutorów energii i sprze-
dawców energii łącznego celu 
oszczędności energii lub uzyska-
nia oszczędności energii wśród 
odbiorców końcowych.  n

Paragraf w sieci
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T aka infrastruktura pomiarowa powstała na terenie 
powiatu augustowskiego, jako pierwszy etap projek-
tu inteligentnego odczytu (AMI). Kompletne opomia-

rowanie fragmentu sieci zapewnia wiele korzyści. Analiza bi-
lansu sieci daje informację o rzeczywistych stratach, przepły-
wach energii biernej, obciążeniach transformatorów, pozwa-
la wykrywać błędy w układach pomiarowych. Jednak głów-
nym celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby weryfi-
kacji dokładności teoretycznego modelu wyznaczania strat  
w sieci SN poprzez porównanie wyników obliczeń z warto-
ściami zmierzonymi. Do wyliczenia strat posłużono się mo-
delem opracowanym na zlecenie PTPiREE[1] zaimplemento-
wanym w systemie informatycznym.

Opis sieci
Analizą objęto sieć 15 kV zasilaną z GPZ 110/15 kV Au-

gustów. Dwa transformatory WN/SN pracują na 15 ciągów  
liniowych o łącznej długości prawie 730 km. Szczegółowe zesta-
wienie długości linii przedstawiono w tabeli 1.

W tabeli 2 przedstawiono informację o transformatorach 
SN/nN zainstalowanych na badanym obszarze.

W powyższym zestawieniu znajduje się 36 transformatorów 
odbiorców z grupy taryfowej B o łącznej mocy 18,5 MVA. 

Uproszczony schemat sieci przedstawiono na rysunku 1. 

Na schemacie kolorem zielonym zaznaczono układy bilan-
sujące zainstalowane po stronie dolnego napięcia transforma-
torów WN/SN (TRWN/SN) i transformatorów SN/nN (TRSN/nN) 
oraz układy na bramkach pomiarowych w liniach granicznych 
średniego napięcia (BSN). Kolorem niebieskim – pomiary roz-
liczeniowe odbiorców z grupy B (przyłączonych do sieci SN –– 
URDB) oraz pomiar potrzeb własnych RPZ-u (PWS).

Bilans sieci SN
Różnicę bilansową wyznaczamy, odejmując od energii wpro-

wadzonej do obszaru energię oddaną z obszaru. Do obszaru 
energia wprowadzana jest przez transformatory WN/SN oraz 
bramki pomiarowe w sieci SN.  Z uwagi na pomijalne ilości,  
w energii wprowadzonej pominięto energię wprowadzoną do 

Teoria a rzeczywistość 

Straty w sieci SN 
Nieczęsto mamy okazję zmierzyć straty w sieci dystrybucyjnej w ujęciu dobowym  
czy godzinowym na określonym poziomie napięcia. Niezbędna jest do tego  
odpowiednia infrastruktura pomiarowa. W przypadku sieci średniego napięcia (SN)  
– zainstalowanie układów pomiarowych na transformatorach WN/SN, bramkach  
pomiarowych SN na granicy analizowanego obszaru, u odbiorców z grupy taryfowej B 
oraz na wszystkich stacjach SN/nN. 

Tabela 1. Zestawienie linii SN wchodzącej w skład obszaru bilansującego

Rodzaj  
linii

Liczba ciągów 
liniowych  

[szt.]

Długość odcinka o danym przekroju [km] Łączna 
długość 

[km]240 120 70 50 35 25 10

Napowietrzne 8 0,0 0,0 126,8 78,2 252,2 158,1 0,0 615,4
Kablowe 7 9,2 58,0 25,7 12,8 6,5 0,0 2,0 114,2

Razem: 15 9,2 58,0 152,5 91,0 258,7 158,1 2,0 729,6
 

Rys. 1. Uproszczony schemat sieci obszaru bilansującego
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sieci SN przez stacje transformatorowe SN/nN, do których przy-
łączeni są wytwórcy. W tych przypadkach, jako energia odebra-
na z sieci, przyjęty został bilans. Na energię odebraną z obsza-
ru składa się energia: pobrana przez odbiorców w grupie B, po-
brana na potrzeby własne, wyprowadzona z transformatorów 
SN/nN oraz przekazana do sąsiedniego obszaru przez bramki 
pomiarowe SN. Na wytypowanym obszarze nie występuje prze-
pływ energii z sieci SN do sieci wysokiego napięcia. Opisane za-
leżności dla zadanego okresu agregacji danych pomiarowych 
(h) zaprezentowano w postaci wzorów:

Przy czym:

–  energia wprowadzona do sieci SN  
[MWh]

–  energia oddana z sieci SN  
[MWh]

–  energia wprowadzona do sieci  
SN z transformatorów WN/SN  [MWh]

–  energia wprowadzona do sieci SN  
z sąsiedniego obszaru [MWh]

–  energia pobrana przez odbiorców (URD) 
grupy B [MWh]

–  energia pobrana na potrzeby własne stacji 
WN/SN [MWh]

–  energia oddana do sieci SN sąsiedniego 
obszaru [MWh]

–  energia oddana do sieci nN przez trans-
formatory SN/nN [MWh]

Wielkość procentową strat wyznaczamy, odnosząc różnicę 
bilansową do energii wprowadzonej do obszaru.

Opis zastosowanych algorytmów  
wyznaczania strat technicznych  
w sieci SN

W przypadku braku usterek w układach pomiarowych oraz 
nielegalnego poboru, różnica bilansowa powinna być bliska 
lub równa stratom technicznym. Na straty techniczne w sie-
ci SN składają się straty jałowe (napięciowe) i obciążeniowe  
w liniach SN oraz transformatorach SN/nN.  Do wyliczenia strat 
technicznych posłużono się, opisanym poniżej, modelem. 

Straty napięciowe energii w liniach 15 kV:

–  straty napięciowe w liniach 15 kV [MWh],
–  średnia konduktancja jednostkowa  

linii napowietrznych [0,03 µS/km],
–  długość linii napowietrznych [km],
–  średnia konduktancja jednostkowa  

linii kablowych [2,2 µS/km],
–  długość linii kablowych [km].

Straty napięciowe w transformatorach SN/nN:

–  straty napięciowe w transformatorach  
SN/nN [MWh],

– liczba transformatorów SN/nN,
– moc transformatorów SN/nN [MVA].

Straty obciążeniowe w liniach 15 kV
  –  straty obciążeniowe w liniach 15 kV 

danego rodzaju w godzinie h [MWh],
1,032   –  współczynnik ekspercki, uwzględniają-

cy średni rozrzut chwilowych wartości 
obciążenia w godzinie h wokół wartości 
średniej tego obciążenia,

A,B  –  współczynniki liczbowe wyznaczone na 
podstawie badań empirycznych: 
A=0,497 dla linii kablowych oraz 
A=0,162 dla linii napowietrznych SN, 
B=0,578 dla linii kablowych oraz 
B=1,980 dla linii napowietrznych SN,

Moc  
transformatora 
[kVA]

Liczba transformatorów w sieci:

napo-
wietrznej

kablowej razem

16 1 0 1

20 13 0 13

25 14 2 16

30 53 0 53

40 109 3 112

50 31 1 32

63 175 6 181

75 7 0 7

100 46 6 52

160 24 14 38

200 0 1 1

250 21 28 49

315 0 1 1

400 5 26 31

630 5 13 18

1000 0 5 5

1600 0 2 2

Razem [szt.]: 504 108 612

Łączna moc 
[MVA]:

38,52 37,74 76,26

Tabela 2. Zestawienie transformatorów SN/nN.
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–  energia obciążająca linie 15 kV danego 
rodzaju w godzinie h [MWh],

–  konduktancja jednostkowa materiału 
przewodów linii napowietrznych lub 
kablowych SN [MS/m]; dla przewodów 
AFl linii napowietrznych zwykle przyjmuje 
się 31 MS/m, dla linii kablowych z żyłami 
Al – 33 MS/m, 

  – l iczba linii danego rodzaju,
  –  liczba transformatorów SN/nN przyłączo-

nych do linii danego rodzaju,
  –  współczynnik mocy
  –  długość linii danego rodzaju [km],
 –  średni przekrój przewodów roboczych 

w liniach [mm2] (dla linii napowietrznych 
– w torze głównym, dla linii kablowych – 
wzdłuż całego ciągu).

 –  współczynnik zmienności obciążenia 
linii SN danego rodzaju wokół wartości 
średniej tego obciążenia,

Obliczenia wykonujemy dla każdego rodzaju linii (napowietrz-
ne oraz kablowe w podziale na miejskie i wiejskie) oddzielnie.

Straty obciążeniowe w transformatorach SN/nN

  –  straty napięciowe w transformatorach 
SN/nN [MWh],

  –  energia obciążająca transformatory  
SN/nN [MWh],

1,04  –  współczynnik ekspercki, uwzględniający  
średni rozrzut chwilowych wartości  
obciążenia w godzinie h wokół wartości 
średniej tego obciążenia,

10,54   –  średnie obciążeniowe straty jednostkowe  
mocy w transformatorach SN/nN  
[kW/MVA0,75],

1,2  –  współczynnik ekspercki, uwzględniający 
zmienność obciążenia transformatorów 
SN/nN wokół wartości średniej  
tego obciążenia w zbiorze wszystkich 
transformatorów,

  –  współczynnik mocy,
 –  liczba transformatorów  

SN/nN,
  –  moc transformatorów  

SN/nN [MVA].

Definicje energii
We wzorach na straty obciążeniowe wykorzystuje się 

energie obciążające poszczególne elementy sieci. W na-
szym przypadku przyjęliśmy, że energia obciążająca li-
nie 15 kV składa się z energii oddanej z transformatorów  
WN/SN oraz wprowadzonej do sieci 15 kV z sąsiedniego 
obszaru. Energia ta wcześniej została zdefiniowana jako 
energia wprowadzona do sieci SN.

Natomiast energia obciążająca transformatory SN/nN to 
energia wprowadzona do sieci SN pomniejszona o energię 
pobraną przez odbiorców w grupie taryfowej B, energię od-
daną w formie tranzytów na napięciu 15 kV oraz energię tra-
coną w liniach 15kV.  

Wyniki obliczeń

Różnicę bilansową wynikającą z rzeczywistych pomiarów 
oraz teoretyczne straty techniczne wyznaczono dla dwóch 
wybranych dni różniących się poziomem obciążenia (2 maja 
i 13 listopada 2013 r.). Wyniki porównania zaprezentowano 
na wykresach 1 i 2.
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Wykres 1. Porównanie rzeczywistej różnicy bilansowej i teoretycznych strat technicznych przy niskim obciążeniu (2 maja 2013 r.)

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 

Energia wprowadzona 7 372 6 843 6 681 6 594 6 409 7 890 10 90 12 05 11 66 11 48 11 45 11 33 11 28 11 68 11 51 10 96 11 03 12 10 13 69 13 02 12 86 11 77 10 22 8 596

Straty zmierzone 303 281 320 317 271 287 481 526 445 420 392 382 383 409 419 382 389 437 648 557 491 415 364 323

Straty obliczone 350 339 336 334 331 362 447 486 472 466 465 461 460 474 467 450 452 487 549 522 516 476 425 379

St. nap. w liniach SN 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

St. nap. w TR SN/nN 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

St. obc. w liniach SN 72 62 59 58 54 82 158 192 180 175 175 171 170 182 176 160 162 193 248 224 219 184 139 98

St. obc. w liniach SN 72 62 59 58 54 82 158 192 180 175 175 171 170 182 176 160 162 193 248 224 219 184 139 98
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Wnioski

Przeprowadzone analizy wskazują, że straty obliczone  
z wykorzystaniem modelu teoretycznego są zbliżone do róż-
nicy bilansowej wyznaczonej z pomiarów. Dla obliczeń prze-
prowadzonych dla doliny obciążenia średniodobowa różni-
ca w tych wielkościach wynosi 8 proc., a w poszczególnych 
godzinach waha się od -15 do +21 proc. Dla tego fragmen-
tu sieci model jest bardziej dokładny przy wyższych obciąże-
niach. W dniu roboczym średniodobowa różnica między po-
miarami a modelem teoretycznym wynosi 5 proc., a w po-
szczególnych godzinach przyjmuje wartości od -9 do +20 
proc. Generalnie można stwierdzić, że wyliczenia z mode-
lu są nieco zawyżone dla niższych obciążeń, a bardziej do-
kładne dla obciążeń wysokich. Zależność tę można prze-
śledzić na uporządkowanym wykresie 3, obrazującym błąd  

obliczeń na tle energii wprowadzonej do obszaru w godzinie h.
W tabeli 3 przedstawiono, używane w codziennej praktyce, 

współczynniki strat wyznaczone w oparciu o pomiary oraz o 
model teoretyczny.

Należy zauważyć, że w modelu występują wskaźniki eks-
perckie, przy pomocy których można nieco skalibrować mo-
del. Zawarte w niniejszym artykule obliczenia przeprowa-
dzono z wykorzystaniem standardowych wartości. Jedynie 
współczynnik mocy, po przeprowadzeniu analizy obciążenia 
transformatorów WN/SN,  przyjęto na poziomie 0,99, pod-
czas gdy standardowo przyjmuje się 0,97.

Analizy przeprowadzone na opomiarowanym fragmencie 
sieci SN potwierdzają, że obliczenia strat technicznych z wy-
korzystaniem godzinowych przepływów energii i modeli teo-
retycznych mogą dokładnie odzwierciedlać rzeczywiste zja-
wiska zachodzące w sieci.  n

Wykres 2. Porównanie rzeczywistej różnicy bilansowej i teoretycznych strat technicznych przy dużym obciążeniu  
(13 listopada 2013 r.)

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 

Energia wprowadzona 11 28 10 74 10 64 10 62 11 03 13 20 16 68 18 22 17 59 17 20 17 04 17 32 17 18 17 85 17 12 17 40 19 33 20 67 20 35 18 65 16 71 15 23 13 59 12 42

Straty zmierzone 426 417 413 375 384 474 694 840 763 682 671 635 672 715 678 600 648 858 879 746 626 547 523 476

Straty obliczone 465 449 445 444 455 529 686 760 722 700 688 703 697 731 693 711 815 898 878 780 679 608 541 503

St. nap. w liniach SN 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

St. nap. w TR SN/nN 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

St. obc. w liniach SN 187 172 169 167 177 245 390 459 425 405 393 408 402 432 396 414 508 583 565 476 384 319 257 223

St. obc. w TR SN/nN 7 6 6 6 7 13 25 30 27 25 23 23 24 27 25 26 36 44 42 33 24 18 13 9
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1.   Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej: Metodyka  

wyznaczania wartości pomiarowych energii elektrycznej w określonych obszarach 

pomiarowych w związku z wydzieleniem  JGBI OSD z JGO należącej do URBSD. 

2.   ELMS – System zarządzania stratami sieciowymi – instrukcja użytkownika.

3.   Kulczycki J.: Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych, Polskie  

Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2009.

LiteraturaTabela 3. Średniodobowe współczynniki strat wynikające  
z pomiarów i modelu teoretycznego

Współczynnik strat: 2.05.2013 r. 13.11.2013 r.

wynikający z pomiarów: 3,9% 3,9%

wynikający z modelu: 4,2% 4,1%

Różnica: 0,3% 0,2%

Wykres 3. Dokładność modelu na tle energii wprowadzonej do obszaru

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

MWh

Energia wprowadzona Dokładność modelu [%] Liniowy (Dokładność modelu [%])



24

TECHNIKA I TECHNOLOGIE

l ENERGIA elektryczna  maj 2014

INELFE

Linia prądu stałego 
przez Pireneje
W całym świecie obserwuje się dynamiczny rozwój sieci kablowych na wszystkich  
poziomach napięć. Linie kablowe wysokich (WN) i najwyższych napięć (NN),  
układane w ostatnich latach, to prawie wyłącznie linie z kablami o izolacji z polietylenu 
usieciowanego (XLPE). Bardzo pozytywne doświadczenia uzyskane z eksploatacji tego 
typu kabli utwierdzają projektantów w słuszności wyboru XLPE jako izolacji kabli WN i NN. 

Aleksandra Rakowska
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

W instalowanych obecnie li-
niach kablowych nastę-
puje nie tylko wzrost po-

ziomu napięcia (wiele linii 500 kV), ale  
i obciążalności (kable z żyłami o prze-
kroju 2500 i 3000 mm2). Izolacja XLPE 
jest już od wielu lat dominująca w li-
niach kablowych układanych na całym 
świecie. Dotyczy to zarówno kabli prą-
du przemiennego (AC), jak i prądu sta-
łego (DC). Kable prądu stałego układa-
ne są nie tylko w liniach morskich, ale 
także jako kable lądowe. 

Obserwowany powszechnie dyna-
miczny rozwój linii kablowych prądu sta-
łego znalazł odzwierciedlenie w fakcie 
organizowania w ostatnim czasie co-
raz większej liczby konferencji i sympo-
zjów naukowych poświęconych tylko tej 
tematyce. Wśród nich najważniejsze to:
n  CIGRE Colloquium on HVDC, San 

Francisco, marzec 2012,
n  European Seminar on material for 

HVDC cables and accessories,  
Jicable HVDC’13, Perpingan,  
Francja, listopad 2013,

n  seminarium HVDC Technology  
w Szwecji w maju tego roku.

Szybki rozwój linii kablowych DC  
o izolacji wytłaczanej nabrał dodatko-
wego tempa od momentu opracowa-
nia przez koncern ABB technologii Li-
ght. Izolację w kablach DC typu Light 
stanowi oczywiście polietylen usiecio-
wany, lecz nie jest to ten sam materiał 
izolacyjny, który jest stosowany w ka-
blach prądu przemiennego. W kablach  
DC zastosowanie znalazł materiał zmo-
dyfikowany (XLPE-DC) w celu zwięk-
szenia odporności tej izolacji na two-
rzenie się ładunku przestrzennego   

w polu elektrycznym. Główną zaletą ka-
bli HVDC linii Light, w porównaniu z rów-
noważnymi kablami HVAC, jest m.in. 
ich mniejsza masa i średnica. Należy 
pamiętać, że jeden tor linii prądu prze-
miennego składa się z trzech kabli, a li-
nii prądu stałego w przypadku linii typu 
Light – z dwóch[1]. Zbudowano wiele 
spektakularnych linii w technologii Light  
i eksploatowane są one przez czas już 
na tyle długi, że można z cała odpo-
wiedzialnością stwierdzić, iż doświad-
czenia dotyczące ich niezawodności 

Rys. 1. Względny koszt budowy linii  wykonanych z zastosowaniem różnych  
technologii (wg [3])
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pracy są bardzo pozytywne (np. linia  
Directlink oddana do eksploatacji  
w 2000 r., czy linia Murraylink o dłu-
gości 180 km oddana do eksploatacji  
w 2002 r.).

Obecnie najwyższy poziom napięcia, 
na którym pracują linie HVDC Light to 
320 kV, zarówno w wykonaniu morskim 
jak i lądowym. Kable HVDC Light na 
napięcie 320 kV ułożono m.in. w liniach 
DolWin1 i DolWin2 Offshore Wind Pro-
ject[2]. Należy spodziewać się dalsze-
go, dynamicznego rozwoju linii kablo-
wych DC w systemie Light, gdy spojrzy 
się na  porównanie kosztów budowy linii 
HVDC Light z kosztami budowy równo-
ważnych linii HVAC oraz linii napowietrz-
nych (rys. 1). 

Do szczególnie interesujących linii 
DC teraz realizowanych należy zaliczyć 
linię INELFE, łączącą system energe-
tyczny Francji i Hiszpanii[4]. 

Linia INELFE będzie łączyć sta-
cje przekształtnikowe AC/DC zloka-
lizowane w BAIXAS koło Perpignan 
we Francji i Santa LLOGAIA koło Fi-
gueras we Włoszech. Należy do-
dać, że ostatnie połączenie ener-
getyczne pomiędzy Francją i Hisz-
panią było zbudowane w 1982 r.  
Decyzję o budowie połączenia sys-
temu elektroenergetycznego Francji  
i Hiszpanii linią INELFE o długości 65 km  
(33 km po stronie francuskiej oraz 32 km  
po stronie hiszpańskiej) podjęto w li-
stopadzie 2006 r. Natomiast ostatecz-
ne porozumienia zostały podpisane  
27 czerwca 2008 r. 

Jest to linia dwutorowa ±320 kV,  
a każdy tor składa się z dwóch jedna-
kowych kabli DC o izolacji XLPE-DC. 
Zdolność przesyłowa linii to 2000 MW  
czyli 2 x 1000 MW. Kable ułożone są 
bezpośrednio w ziemi (rys. 3), lecz 

najciekawszy odcinek linii to przejście  
przez Pireneje na długości ponad  
8 km (rys. 4). Ten odcinek linii uło-
żony będzie w tunelu o średnicy 3,5 
i długości 8500 m. W tunelu zain-
stalowane zostaną oczywiście sys-
temy wentylacji, oświetlenia, syste-
my sygnalizacyjne i kontrolne. Wymiar  
tunelu pozwala także na poruszanie się 
maszyn umożliwiających prowadzenie 
czynności eksploatacyjnych[3].

 Przejście linii przez wysokie góry nie 
jest jedyną trudnością techniczną dla 
jej inwestorów, czyli Rte i REE. Budo-
wana linia zlokalizowana jest bardzo 
blisko linii kolejowej dużej szybkości –
TGV (fr. Train à Grande Vitesse) oraz na 
znacznej długości ułożona równolegle 
do autostrady. 

Koszt inwestycji pokrywają po poło-
wie francuski operator sieci przesyło-
wej (REE) i hiszpański operator (Rte). 

Rys. 3. Ułożenie linii INELFE bezpośrednio w ziemi oraz w tunelu[4]

Rys. 2. Układanie linii INELFE, listopad 2013 
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Szacowany koszt to ok. 575 mln euro, 
z czego 225 milionów euro uzyskano 
z Unii Europejskiej (z funduszu EEPR, 
ang. European Energy Plan for Recove-
ry). Spodziewany termin zakończenia  
inwestycji i oddania linii do eksploata-
cji to przełom 2014 i 2015 r. Tunel bu-
dowano od 2011 r. z obu stron gór,  
a jego połączenie nastąpiło 22 kwiet-
nia 2013 r.  Zakończenie prac budow-
lanych, prowadzonych od połowy 
2012 r., spodziewane jest w połowie 
2014 r. Układanie kabli rozpoczęto 
w kwietniu 2013 r. zakładając zakoń-
czenie prac instalacyjnych (łącznie  
z zainstalowaniem osprzętu kablo-
wego) we wrześniu 2014 r. Natomiast 
zakończenie prac prowadzonych 
od końca 2011 r. na stacjach prze-
kształtnikowych to połowa 2014 r.  
Od tego momentu planowane jest 
przeprowadzanie różnego rodzaju  

badań aż do oficjalnego włączenia 
linii do ruchu[4]. Wykonawcą stacji 
przekształtnikowych jest koncern 
Siemens, a dostawcą kabli koncern 
Prysmian. Stacje przekształtnikowe 
zbudowane są z dwóch jednakowych 
części – dla każdego z torów linii ka-
blowej (rys. 5). 

Ciekawostką dotyczącą INELFE 
jest także fakt, iż dla kabli zastoso-
wanych w linii opracowano specjal-
ny, skrócony test długotrwały. Dobie-
rając odpowiednie parametry czynni-
ków działających na kabel podczas 
badań fabrycznych udało się skró-
cić test długotrwały, trwający stan-
dardowo rok, zgodnie z rekomen-
dacjami CIGRE (CIGRE Broszura 
Techniczna nr 219 dla kabli DC do  
250 kV), do 6 miesięcy[5]. Dla  INELFE  
inwestorzy, dostawcy i wykonawcy li-
nii przyjęli wspólnie w styczniu 2010 r.  

„HVDC link between France and Spa-
in – Special Type Tests HVDC cables”. 
 n
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Rys. 5. Schematyczny widok stacji przekształtnikowej Baixas dla dwóch torów linii DC[4]

Rys. 4. Przejście linii INELFE przez Pireneje[4]
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Konferencja PTPiREE

Oświetlenie  
przestrzeni publicznej

W dniach 10-11 kwietnia br. w Białce Tatrzańskiej 
miała miejsce 9. już konferencja „Oświetlenie 
dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania 

systemami oświetlenia na terenie kraju”.  Jej otwarcia doko-
nał  Andrzej Pazda – dyrektor Polskiego Towarzystwa Przesy-
łu i Rozdziału Energii Elektrycznej. O randze wydarzenia, któ-
re na stałe już wpisało się w kalendarz sympozjów branżo-
wych, świadczyć może fakt, że patronat honorowy nad nim 
objęło Ministerstwo Gospodarki. Partnerem głównym tego-
rocznej edycji był Tauron Dystrybucja SA. W spotkaniu wzię-
ło udział blisko 200 osób reprezentujących przede wszystkim 
samorządy lokalne (prawie połowa uczestników), koncerny  
i spółki dystrybucyjne, uczelnie wyższe oraz producentów 
zainteresowanych tematem obrad.

W czasie konferencji przedstawiono 16 referatów podzielo-
nych na 4 sesje tematyczne: „ABC oświetlenia i nie tylko…”, 
„Prawne i ekonomiczne aspekty oświetlenia dróg i miejsc 
publicznych”, „Skuteczne metody redukcji kosztów oświe-
tlenia dróg i miejsc publicznych” oraz „Dobre praktyki, do-
świadczenia i nowe rozwiązania w oświetleniu dróg i miejsc 
publicznych”. W trakcie sesji omówiono m.in. zagadnienia 
związane z postrzeganiem przez człowieka otaczającego 
go świata, podstaw wiedzy z zakresu oświetlenia drogowe-
go oraz aspekty formalnoprawne realizowania przez samo-
rządy  oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdują-
cych się na terenie gminy. Poruszane również były zagadnie-
nia związane z usługą oświetleniową Tauron Dystrybucja SA 
w aspekcie zasad możliwej współpracy, analizy składowych 
ceny oraz możliwego zakresu prac nią objętych. Omówio-
no także prawne aspekty modernizacji oświetlenia ulicznego  
w formule ESCO. 

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli możliwość wy-
słuchania referatów poświęconych aktualnej analizie zalet  

i wad oraz kierunków rozwoju oświetlenia LED, doświadczeń 
i nowości w systemach oświetlenia hybrydowego, możliwym 
oszczędnościom uzyskiwanym poprzez wdrożenie harmo-
nogramów pracy instalacji oświetlenia drogowego lub sys-
temów nadążnych w oświetleniu drogowym, a także możli-
wościom obniżenia energochłonności w oświetleniu dróg  
i miejsc publicznych poprzez zastosowanie światła białego. 
Nie zabrakło również prezentacji już realizowanych w kra-
ju ciekawych, zasługujących na uwagę i uznanie, rozwiązań 
oraz inwestycji, przedstawionych na przykładzie Gliwic (Ma-
sterPlan – kompleksowe podejście do oświetlania miasta), 
Piwnicznej-Zdrój (nowoczesne oświetlenie LED) oraz wnio-
sków z monitoringu instalacji oświetlenia drogowego z za-
stosowaniem opraw LED na ulicy Karmelickiej w Warszawie.

Do Białki Tatrzańskiej przyjechali przedstawiciele 18 przed-
siębiorstw branży oświetleniowej. Na towarzyszącej obra-
dom wystawie można było zapoznać się z najnowszymi ofer-
tami firm specjalizujących się w produkcji sprzętu oświetle-
niowego oraz świadczących usługi związane z projektowa-
niem lub realizacją oświetlenia.

Sponsorami konferencji były firmy Philips oraz Schréder. 
Patronat medialny objęły magazyny: „Energia Elektryczna”, 
„Infrastruktura”, „Polskie Drogi”,  „Autostrady” oraz portal 
ledmagazyn.pl

Biorąc pod uwagę słowa uznania ze strony uczestników, 
jakie dotarły do nas, już teraz z przyjemnością zachęcamy 
wszystkich Państwa do spotkania z nami za rok, na kolejnej, 
jubileuszowej, X Konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc pu-
blicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na 
terenie kraju”, na której miło nam będzie wszystkich Państwa 
spotkać ponownie.

Konrad Pachucki
PTPiREE

Uczestnicy tegorocznej konferencji
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13-15 maja br. to czas energetycz-
nych oraz elektrotechnicznych nowo-
ści i wystawienniczych wydarzeń w Po-
znaniu. Dzięki współpracy z partnera-
mi strategicznymi – Grupą Kapitało-
wą Enea oraz TIM SA – Międzynaro-
dowe Targi Energetyki Expopower zy-
skały niezwykłą możliwość uatrakcyj-
nienia ekspozycji, ale również sposob-
ność dotarcia do jeszcze szerszej grupy 
profesjonalnych odbiorców. Na targach 
Expopower 2014 obecne będą wszyst-
kie spółki Grupy Enea, odpowiedzial-
ne zarówno za wytwarzanie energii, jak 
i utrzymanie sieci energetycznej.

Wśród wystawców targów Expopo-
wer i Greenpower są już m.in.: ABB, 
Mikronika, Elektromontaż Poznań SA, 
Elektrobudowa SA, Enea SA, Enea 
Operator, Enea Wytwarzanie, Energo-
bud Leszno, BHU SA, Eneos, Energo-
miar, Jean Muller Polska, Siba, ZPUE 
SA, Asket, Dehn, SMA, H. Cegielski – 
Poznań SA, Remor, Selfa, Fronius Inter-
national Solar, Omikron, Ratechna UAB 
czy Solar-log.

Jedną z nowości wystawców jest za-
prezentowana przez ABB rozdzielni-
ca w izolacji gazowej ELK-04, 145 kV  
w układzie podwójnych szyn zbior-
czych, spełniająca najostrzejsze wy-
magania jakościowe. Dzięki prefabry-
kowanym i wstępnie testowanym pod-
zespołom transport, montaż oraz roz-
ruch rozdzielnicy są proste i mogą być 
wykonane szybko.

OMICRON przedstawi VOTANO 100 
oraz CMC 356. Przy użyciu VOTANO 100 
można szybko przetestować wszystkie 
ważne parametry przekładników napię-
ciowych. CMC356 jest uniwersalnym na-
rzędziem do testowania wszystkich ge-
neracji i typów zabezpieczeń.

Natomiast Instytut Fizyki Państwowej 

Akademii Nauk pokaże nowe detekto-
ry termoluminescencyjne o zwiększo-
nym zakresie rejestrowanych dawek pro-
mieniowania jonizującego, ultraczułe na-
nosensory oraz nowatorską konstruk-
cję ogniw fotowoltaicznych 4 genera-
cji. Ratechna UAB zaprezentuje trójfazo-
wy przekładnik prądu, który podłącza się 
bezpośrednio z miernikami prądu w tech-
nologii EasyWire. Natomiast Benning Po-
wer Electronics na swoim stoisku naklej-
ką z napisem „Nowość” oznaczy baterie 
litowo-jonowe LiCube oraz falownik foto-
woltaiczny TLS. Przyrządy IPI-04 i IPI-10 
do pomiaru strat dielektrycznych stycznej 
metodą podwójnej częstotliwości, przy 
napięciu 0,4 i 10 kV, będzie można zoba-
czyć dzięki firmie FOP Butko. ELKO-BIS 
CAD pokaże program do projektowania 
instalacji odgromowych ELKO-BIS CAD 
– LPS design program.

Z kręgu odnawialnych źródeł ener-
gii nie zabraknie firmy Selfa GE SA, któ-
rej nowością jest autonomiczny ze-
staw fotowoltaiczny do podgrzewania 
wody PVCWU. SMA prezentuje mikro-
falownik Sunny Boy 240 umożliwiający  
optymalizowanie pracy każdego modułu  

PV z osobna. Sunny Boy 240 znajduje  
zastosowanie na dachach, na których in-
stalacja systemu PV jeszcze do niedaw-
na wydawała się nie do pomyślenia. Na-
tomiast Solar-Log, produkowany przez 
Solare Datensysteme GmbH, jest lide-
rem na rynku monitoringu PV. System ten, 
z zaletą „Made in Germany”, jest kompa-
tybilny z większością falowników dostęp-
nych obecnie na rynku.

Ostatniego dnia targów Greenpower 
i Expopower, czyli 15 maja, zaprasza-
my uczniów i studentów do darmowe-
go udziału w targach. Tego właśnie dnia 
wraz z Polską Izbą Gospodarczą Energii 
Odnawialnej przygotowaliśmy semina-
rium pt.: „Młodzi na rynku pracy OZE”.

Warto zarezerwować termin 13-15 
maja br., by zobaczyć na targach Expo-
power i Greenpower najnowsze produk-
ty i technologie elektroenergetyczne,  
a także zapoznać się z najlepszymi 
praktykami w zakresie nowoczesnej 
oraz bezpiecznej energetyki i elektro-
techniki. Dla profesjonalistów wstęp na 
targi po rejestracji jest bezpłatny.

Więcej na: www.expopower.pl 
MTP

WYDARZENIA

Expopower 2014

Poznańskie spotkania 
z energią

Tradycyjnie już targi są okazją do spotkań w gronie specjalistów oraz docenienia  
najciekawszych rozwiązań
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Inwestycja Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja zakończył ważną inwestycję w powiecie 
mieleckim i dębickim – budowę stacji energetycznej Radomyśl 
wraz z siecią zasilającą. Jak poinformowała rzecznik spółki  
w Małopolsce, przebudowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ) 
Radomyśl prowadzona była od 2009 r. Najważniejsze korzy-
ści z inwestycji to zmniejszenie awaryjności, podniesienie pew-
ności dostaw energii elektrycznej oraz ograniczenie poziomu 
jej strat. Zasadniczą częścią tego przedsięwzięcia było wybu-
dowanie w 2012 r. linii 110 kV i stacji GPZ w Radomyślu Wiel-
kim. Realizacja inwestycji objęła także zmianę poziomu na-
pięcia energii elektrycznej z 30 na 110 kV, wymianę 43 starych 
transformatorów i przebudowę ponad 60 km sieci napowietrz-
nej średniego napięcia. Z informacji rzecznik firmy wynika tak-
że, iż trwają prace dodatkowe, które pozwolą dopasować nowy 
układ linii średniego napięcia do istniejących sieci.

Szacuje się, że inwestycja da oszczędność energii elek-
trycznej rządu ponad 2 GWh rocznie oraz ograniczy emi-
sję dwutlenku węgla o prawie 3 tys. ton rocznie. Realizacja 
przedsięwzięcia kosztowała ok. 34 mln zł. Należy zaznaczyć, 
że z tego 19 mln to dofinansowanie z funduszy unijnych,  
w którego pozyskaniu aktywnie uczestniczyło PTPiREE.

PKP chce budować sieci

Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, PKP Energetyka 
chce budować sieci elektroenergetyczne. Obecnie spółka 
dostarcza usługi głównie klientom z grupy PKP, jednak zapo-
wiada uczestnictwo w przetargach ogłaszanych przez PSE  
i cztery grupy energetyczne.

– Planujemy na dużą skalę budowę i modernizację linii wy-
sokiego napięcia 110, 220 oraz 400 kV. W naszej strategii za-
kładamy osiągnięcie w ciągu roku pozycji jednego z głów-
nych graczy na tym rynku. Rozszerzamy działalność usłu-
gową w wyspecjalizowanym kierunku wysokich napięć, bo 
ten segment jest najbardziej perspektywiczny – powiedział  
Tadeusz Skobel, prezes PKP Energetyka.

Jak poinformowała gazeta, spółka zakończyła właśnie mo-
dernizację stacji 110 kV w Złotoryi dla Taurona. Jednocze-
śnie modernizuje infrastrukturę energetyczną 110 kV na po-
trzeby Pendolino.

Przychody przedsiębiorstwa ze sprzedaży osiągnęły  
w 2013 r. poziom 3,69 mld zł, co stanowi wzrost o ponad  
14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Na wzrost 
wyniku wpłynęła rekordowa w historii firmy sprzedaż energii 
elektrycznej, która w ubr. wyniosła  6,6 TWh.  n

Wydarzenia w branży  
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P raktycznie przestaliśmy już czy-
tać gazety papierowe. Zastę-
puje je Internet i telewizja. W fir-

mach więcej dokumentów przyjmuje 
postać elektroniczną. Wysyłając ma-
ila, załączamy do niego prośbę: „Dbaj 
o środowisko. Nie drukuj tej wiadomo-
ści, jeśli nie musisz”. Nie znaczy to, że 
papier jest niepotrzebny. Sam od trzech 
lat czytam znacznie więcej książek. Co-
raz częściej potrzebuję oderwać oczy 
od ekranu, a co ważniejsze bardziej po-
ćwiczyć wyobraźnię.

Zastanawiam się nierzadko nad przy-
szłością polskiej energetyki. Brak wizji 
oraz stabilnego prawa doskwiera nam 
dzisiaj najbardziej. Nie za wszystko moż-
na jednak winić polityków. Co kilka lat lan-
sują oni coraz to inne technologie. Kie-
dyś zachłyśnięto się geotermią. Do ener-
getyki odnawialnej długo podchodzono 
zbyt bezkrytycznie. Obecnie nadmierne 
nadzieje pokłada się w gazie z  łupków. 
Aby uniknąć takich koniunkturalnych za-
uroczeń, trzeba najpierw w gronie ener-
getyków zastanowić się nad przyszłym 
mixem energetycznym Polski, a  potem 
włączyć w debatę polityków. Dzisiaj za-
nadto wsłuchują się oni w  opinie hała-
śliwych organizacji społecznych, rzeko-
mo ekologicznych, które – często nie po-
siadając odpowiedniej wiedzy – forsują 
swoje punkty widzenia. 

Cała energia użytkowana na Ziemi jest 
pochodzenia jądrowego, chociaż tylko 
niewielką jej część produkuje się w elek-
trowniach nuklearnych. Większość czer-
piemy pośrednio z  potężnego reaktora 
termojądrowego, z  gwiazdy oddalonej 

o 150 milionów kilometrów. Paliwa kopal-
ne: węgiel, ropa i  gaz to zdeponowana 
przed laty energia słoneczna. Ruch po-
wietrza i wody w atmosferze wywoływa-
ny jest przez Słońce. Co do pochodzenia 
biomasy nikogo nie trzeba przekonywać. 
Ciepło z wnętrza Ziemi to też konsekwen-
cja uformowania się planety z mgławicy 
słonecznej 4,5 miliarda lat temu. 

Przyszły mix energetyczny Polski po-
winien być jak najbardziej zróżnicowa-
ny. Zachowanie dominującej pozycji wę-
gla wydaje się oczywiste, jednakże przy 
wykorzystaniu nowoczesnych i  czystych 
technologii. Scentralizowane systemy 
ciepłownicze, których mamy prawie ty-
siąc, są kapitalną chłodnicą dla produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.  

Zarówno w oparciu o gaz z łupków, jak 
też ze złóż konwencjonalnych. Odnawial-
ne źródła energii, przede wszystkim roz-
proszone, mają do odegrania znaczącą 
rolę w bilansie energetycznym kraju. Nie 
rezygnujmy z energetyki jądrowej. W bli-
skiej perspektywie nie widać innej, rozwi-
niętej technologii, która w  tak znaczący 
sposób zmniejszy emisję gazów cieplar-
nianych do atmosfery. Sądzę, że dopie-
ro za jakieś pięćdziesiąt lat dojrzeje tech-
nologia umożliwiająca sytuowanie elek-
trowni słonecznych na orbicie. Pierwsze 
testy przewiduję pod koniec lat dwudzie-
stych. Produkowana w nich energia bę-
dzie przesyłana laserami, nieprzerwanie 
lub w porcjach, do specjalnych punktów 
odbioru. Indywidualni użytkownicy ener-
gii nie będą mogli bezpośrednio pobie-
rać tej energii, w podobny sposób jak sy-
gnału telewizji satelitarnej. Obiekt, który 
znajdzie się na drodze przesyłanej wiąz-
ki energii, na przykład samolot, ulegnie 
zniszczeniu. Odpowiednie obszary zo-
staną więc zakazane dla lotów. Tak więc 
z centrów odbioru energii trzeba będzie 
przesyłać ją dalej. Do tego będą nadal 
potrzebne sieci przesyłowe i  dystrybu-
cyjne. Jak papier. 

Andrzej Nehrebecki 

Przyszły mix energetyczny Polski 
powinien być zróżnicowany. Za-
chowanie dominującej pozycji 

węgla wydaje się oczywiste,  
jednakże przy wykorzystaniu no-

woczesnych i czystych  
technologii. Scentralizowane sys-
temy ciepłownicze są kapitalną 
chłodnicą dla produkcji energii 

elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.  
Zarówno w oparciu  

o gaz z łupków, jak też  
ze złóż konwencjonalnych.  

Odnawialne źródła energii mają 
do odegrania znaczącą rolę  

w bilansie energetycznym kraju.

dr inż. Andrzej Nehrebecki 
jest ekspertem w PSE SA
i przewodniczącym
Grupy Ekspertów Parlamentarnego 
Zespołu ds. Energetyki.
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Widziane z Wiejskiej

Jak papier
Urzekła mnie w telewizji reklama papieru toaletowego. 
Facet próbuje przy każdej okazji żonie i córce  
udowodnić, że tablet zawsze może zastąpić papier,  
a nawet jest od niego lepszy. W potrzebie woła  
o pomoc żonę, która wsuwa mu pod drzwi toalety tablet  
ze zdjęciem rolki papieru.
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n  19-20 maja 2014,  
Toruń

Szkolenie „Nielegalne pobieranie energii  
elektrycznej – aspekty prawne oraz zasady  
postępowania”
Org.: PTPiREE
Inf.:    Justyna Dylińska 

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

n  5-6 czerwca 2014,  
Łódź

Szkolenie „Windykacja należności  
oraz metody skutecznego zabezpieczenia  
formalno-prawnego interesów  
przedsiębiorstwa energetycznego
Org.: PTPiREE
Inf.:    Justyna Dylińska 

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

n  10-11 czerwca 2014,  
Kołobrzeg

XVII Konferencja „Marketing i PR  
w energetyce. Inteligentne liczniki  
– inteligentna komunikacja” 
Org.: PTPiREE
Inf.:  Małgorzata Marciniak  

tel. 61 846-02-33 
marciniak@ptpiree.pl

n  10-11 czerwca 2014,  
Kołobrzeg

II Konferencja „Pomiary i diagnostyka  
w sieciach elektroenergetycznych”
Org.: PTPiREE
Inf.:  Karolina Nowińska  

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

n  25-26 czerwca 2014,  
Warszawa

IV Konferencja „Przyłączanie  
i współpraca OZE  
z systemem elektroenergetycznym”
Org.: PTPiREE
Inf.:  Karolina Nowińska  

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

n  16-18 września 2014,  
Bielsko-Biała

27. Międzynarodowe Energetyczne  
Targi Bielskie  
ENERGETAB 2014
Org.: ZIAD Bielsko-Biała SA
Inf.:  Agata Eckert 

tel. 33 813 82 40 
wystawa@ziad.bielsko.pl 
marketing@ziad.bielsko.pl

n  24 września 2014,  
Warszawa

I Konferencja „Inteligentne sieci  
– konsument, rynek i środowisko”
Org.: PTPiREE
Inf.:  Małgorzata Marciniak  

tel. 61 846-02-33  
marciniak@ptpiree.pl

n  25-28 listopada 2014,  
Wisła

XIII Konferencja  
„Systemy Informatyczne  
w Energetyce SIwE” SIwE’14
Org.: PTPiREE
Inf.:  Karolina Nowińska  

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

Więcej informacji w terminarzu na www.ptpiree.pl  
Dział Szkoleń: Sebastian Brzozowski,  

tel. 61 846-02-31, brzozowski@ptpiree.pl  
Biuro PTPiREE, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań,  

tel. 61 846-02-00, fax 61 846-02-09; ptpiree@ptpiree.pl




