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W 2020 roku działalność Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zgodnie ze 
statutem stowarzyszenia, obejmowała analizy tech-
niczne, ekonomiczne i prawne, dotyczące działań ope-
ratorów systemów elektroenergetycznych, współpracę 
z organizacjami rządowymi oraz innymi organizacjami 
branżowymi. Biuro PTPiREE prowadziło również dzia-
łalność wydawniczą i szkoleniową. Pełniło też funkcję 
operatora systemów łączności dla podmiotów gospo-
darczych z obszaru energetyki.

Poszczególne kierunki działalności  koordynowane były 
przez Rady Dyrektorów PTPiREE: do spraw Prawnych, 
Taryfowych, Dystrybucji i Obsługi Odbiorców, Systemu 
Elektroenergetycznego, Planowania i  Rozwoju oraz 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Prace realizowano 
w  kilkudziesięciu zespołach i  komisjach, w  których 
aktywność zaangażowani są przedstawiciele OSD i OSP, 
co gwarantuje najlepszą płaszczyznę wymiany informacji 
i doświadczeń.  

Z   P E R S P E K T Y W Y 
P T P i R E E

Ubiegłoroczne działania PTPiREE ukierunkowane były 
głównie na wsparcie operatorów elektroenergetycznych 
w ich sprawnym funkcjonowanie podczas stanu epidemii. 
Poszczególne procesy w tym obszarze opisują w dalszej 
części raportu koordynatorzy Rad Dyrektorów. Biuro  
PTPiREE od początku tej wyjątkowej sytuacji angażowało 
się w inicjatywy, które pozwoliły na  zapewnienie ciągłości 
świadczenia usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycz-
nej. Na wniosek Towarzystwa  uruchomiono szybkie testy 
diagnozujące COVID-19 dla kluczowych pracowników 
operatorów systemów elektroenergetycznych. 
Istotnym aspektem była również współpraca z resortem 
klimatu podczas kształtowania „Polityki energetycznej 
Polski do 2040 r.” oraz udział w pracach związanych 
z implementacją pakietu „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”. 
PTPiREE współtworzyło także rozwiązania w zakresie 
wdrożenia liczników zdalnego odczytu oraz uruchomienia 
Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Miniony 
rok poświęcony był również przygotowaniom OSD i OSP 

do wdrożenia rynku mocy, konsultacjom projektów nowe-
lizacji ustawy o OZE, jak też wdrożeniu regulacji wynikają-
cych z nowego Prawa zamówień publicznych.
W ramach zagadnień technicznych w 2020 roku pro-
wadzono m.in.  prace nad aktualizacją zapisów IRiESD, 
analizą wskaźników SAIDI/SAIFI, wdrożeniem rozporzą-
dzeń ustanawiających kodeksy sieciowe. Znaczące były 
także prace obejmujące tematykę udostępniania infra-
struktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju sieci 
telekomunikacyjnych. 
W zakresie funduszy europejskich zasadnicza część prac 
związana była głównie z programowaniem zadań w nowej 
perspektywie finansowej. Biuro Towarzystwa wspierało 
również spółki w procesie ubiegania się o dofinansowanie 
w ramach instrumentów krajowych i unijnych. 
Wprowadzony w ubiegłym roku zakaz organizacji spotkań 
stacjonarnych spowodował konieczność przemodelowa-
nia działalności szkoleniowo-wydawniczej Biura PTPiREE. 
Stąd też już na początku 2020 roku wdrożono platformę, 
na której z powodzeniem zrealizowano część konferencji 

i szkoleń w systemie pracy zdalnej. 
PTPiREE nadal będzie kontynuowało prace na rzecz 
sektora elektroenergetycznego. Celem jest zrównowa-
żony rozwój infrastruktury sieciowej i dostosowanie jej 
do nowych wyzwań związanych z wymaganiami rynku 
i oczekiwaniami Klientów, a  także kierunkami zmian 
w elektroenergetyce,  powiązanymi z ochroną klimatu.

Wojciech Tabiś
Dyrektor Biura PTPiREE
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W ramach PTPiREE działania w obszarze taryfowym 
prowadzone są przez Radę Dyrektorów ds. Taryfo-
wych (RDT) ze wsparciem Zespołu ds. Finansowych, 
a także we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki 
oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz w razie 
potrzeby innymi resortami. 

Pandemiczny rok 2020, choć zmienił całkowicie formułę 
komunikacji na spotkania zdalne, nie zmniejszył dynamiki 
i efektywności prac w obszarze wypracowywania rozwią-
zań taryfowych/regulacyjnych. Co więcej, przyniósł funda-
mentalną z punktu widzenia regulacji polskich OSD zmianę 
poprzez podpisaną w listopadzie 2020 roku nowelizację 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształto-
wania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elek-
tryczną, wprowadzając mechanizm konta regulacyjnego dla 
operatorów systemów elektroenergetycznych oraz taryfę 
dedykowaną operatorom stacji ładowania, wspomagającą 
rozwój elektromobilności w Polsce. 
Wdrożenie konta regulacyjnego okazało się konieczne nie 
tylko ze względu na potrzebę ograniczenia negatywnych 
skutków ekonomicznych dla OSD i OSP w związku z ogło-
szeniem w 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, 
a następnie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i zwią-
zanym z tym zmniejszeniem poboru energii elektrycznej 
przez odbiorców, ale także jako standardowe rozwiązanie 
regulacyjne, funkcjonujące w innych krajach europejskich. 
Konto regulacyjne stanowi bowiem mechanizm wyrównu-
jący saldem (bez względu na kierunek wzrost/obniżenie) 
przychód rzeczywisty z planowanym przychodem regulo-
wanym zatwierdzonym przez Prezesa URE na podstawie 

uzasadnionych planowanych kosztów i zwrotu z zaanga-
żowanego kapitału, w którym kalkulowane stawki opłat 
w taryfach bazują na prognozie nośników opłat, takich jak 
wolumen dostawy czy moc umowna, czyli czynnika nieza-
leżnego od Operatorów. Umożliwi ono ujęcie w kalkulacji 
taryfy na dany rok obowiązywania taryfy „t+2” przychodu 
uwzględniającego saldo konta regulacyjnego dotyczącego 
roku „t”, jednak w ograniczonej wysokości, określonej 
w rozporządzeniu. W roku t+1 zostanie wyznaczona różnica 
pomiędzy planowanymi (na rok „t”) a rzeczywistymi przy-
chodami (w roku „t”) z tytułu składnika zmiennego stawki 
sieciowej, składnika stałego stawki sieciowej, opłat abona-
mentowych oraz przychodami, wskazanymi w rozporządze-
niu, a dla operatora systemu przesyłowego także przychodu 
z opłaty jakościowej. Różnica zostanie uwzględniona przy 
kalkulacji wysokości przychodu regulowanego na rok „t+2”. 
Dla okresu przejściowego przewidziano wprowadzenie 
przepisów incydentalnych dla taryf ustalanych na rok 2021 
i rok 2022, uwzględniających rozliczenia roku 2020, co ma 
związek z obserwowanym istotnym ograniczeniem poboru 
energii przez odbiorców w okresie epidemii, wpływającym 
na przychody OSD i OSP. 
Dzięki temu rozwiązaniu OSD zyskują:
- zwiększenie pewności i przewidywalności regulacyjnej 
oraz uzupełnienie istniejącego modelu regulacji,
- zwiększenie stabilności działania systemu elektro-
energetycznego w Polsce poprzez poprawę stabilności 
inwestycyjnej (finansowej i operacyjnej) OSD i OSP dzięki 
przewidywalności obciążeń finansowych tych podmiotów.
Dodatkowo poprzez wprowadzenie tego mechanizmu 
nastąpi:

- ograniczenie kosztów odbiorców w przypadku uzyskiwa-
nia przez OSD i OSP przychodów przekraczających poziom 
uznany przez Prezesa URE za uzasadniony,
- równoważenie interesów operatorów (regulowanych 
przedsiębiorstw energetycznych) i odbiorców.
W nowelizacji rozporządzenia taryfowego znalazło się także 
rozwiązanie taryfowe dla wsparcia rozwoju elektromobil-
ności w Polsce poprzez wprowadzenie taryfy dedykowanej 
operatorom ogólnodostępnych stacji ładowania. Rozwią-
zanie ma na celu ułatwienie rozwoju elektromobilności 
w pierwszym okresie funkcjonowania rynku ładowania 
pojazdów elektrycznych, w którym liczba pojazdów korzy-
stających z usług ładowania nie jest proporcjonalna do sta-
łych kosztów związanych z zapewnieniem dostaw energii 
dla infrastruktury ładowania.
W nowelizacji doprecyzowaniu zostały poddane także 
przepisy dotyczące opłaty za ponadumowny pobór energii 
biernej, których zmianę OSD postulowały również od kilku 
lat. 
Przepisy dotyczące konta regulacyjnego, w tym przepisy 

przejściowe, weszły w życie 1 grudnia 2020 roku, natomiast 
przepisy związane z taryfą dla e-mobility - w ciągu 14 dni 
od dnia ogłoszenia nowelizacji Rozporządzenia, przy czym 
rozliczenia według nowo utworzonej grupy taryfowej zna-
lazły zastosowanie od 1 kwietnia 2021 roku.

Aktywnie wspierano przygotowanie projektu przepisów 
związanych z implementacją Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 roku 
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (tzw. 
dyrektywy rynkowej), wskazując na skutki i uwarunkowa-
nia finansowe koniecznych do implementacji rozwiązań. 
Podkreślano, że przepisy te definiują szereg elementów 
odnoszących się do zasad funkcjonowania i obowiązków 
OSD, których realizacja jest silnie uzależniona od zapewnie-
nia przewidywalności i stabilności przychodów. W różnych 
przepisach dyrektywa rynkowa odnosi się do uwzględnienia 
określonych elementów związanych z działalnością dystry-
bucyjną w kosztach operatorów jako kosztów uzasadnionych 

Waldemar Borowiak 
Dyrektor Departamentu Usług  

Operatorskich i Taryf, Enea Operator Sp. z o.o.
Koordynator Rady Dyrektorów PTPiREE  

ds. Taryfowych (RDT)
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bądź wprowadza obowiązki, wymagające uwzględnienia 
kosztów ich realizacji w kosztach służących do kalkulacji 
taryf. Wskazano, że konieczna jest więc aktualizacja dotych-
czasowych zasad regulacji, w obszarze kształtowania 
taryf za usługi dystrybucji energii elektrycznej, w kierunku 
zapewnienia możliwości realizacji zapisów Dyrektywy przez 
OSD i jednocześnie wprowadzenia mechanizmów stymulu-
jących i premiujących poszczególne inicjatywy związane 
z realizacją wskazanych celów. Opiniowano propozycje 
regulacji dotyczących takich m.in. zagadnień, jak elastycz-
ność w sieciach OSD oraz związane z elektromobilnością 
i magazynowaniem energii. 
Ponadto w ramach implementacji Dyrektywy OZE (RED II), 
uczestniczono aktywnie w pracach nad zmianą przepisów 
dotyczących rozliczenia prosumentów energii odnawialnej 
oraz wprowadzenia regulacji dotyczących prosumenta zbio-
rowego i prosumenta wirtualnego, a także opiniowano nowe 
rozwiązania w zakresie klastrów energii oraz spółdzielni 
energetycznych, proponując modele stymulujące rozwój 
energetyki prosumenckiej z jednoczesną optymalizacją 
i stabilizacją przychodów OSD oraz brakiem przenoszenia 
całości kosztów proponowanych rozwiązań na pozostałych 
odbiorców (w szczególności konsumentów). 
 
Prace RDT w roku objętym Raportem koncentrowały się 
przede wszystkim nad kontynuacją działań związanych 
z ewaluacją obowiązującego modelu regulacji OSD. Przede 
wszystkim prowadzono przygotowania do (spodziewanego 
wówczas) nowego modelu regulacyjnego na lata 2021-2025 
jako nowego okresu regulacyjnego po okresie 2016 - 2020, 
wspierano analizy związane z nową rolą i wyzwaniami sto-

jącymi przed OSD oraz podejmowano wspólne działania, 
konsultacje i opracowywano propozycje dotyczące procesu 
zatwierdzania taryf, omawiane następnie z przedstawicie-
lami Urzędu Regulacji Energetyki. Zainicjowano działania 
związane z opracowaniem modelu kosztów operacyjnych, 
w tym zasad dotyczących uwzględniania w przychodzie 
regulowanym kosztów wyłączonych z modelu oraz opra-
cowaniem modelu wolumenu różnicy bilansowej. Przygo-
towano listy charakterystyk OSD (potencjalnych zmiennych 
objaśniających do modelu kosztów operacyjnych na kolejny 
okres regulacyjny) oraz dane niezbędne do prowadzonych 
przez wybranych doradców zewnętrznych analiz. Proble-
matyką godną uwagi było także ujęcie w Sprawozdaniach 
o przychodach i kosztach przedsiębiorstw OSD – DTA-1 
zmian wynikających z  wdrożenia standardu MSSF16 
Leasing oraz prace nad dokumentem „Metoda ustalania 
Wartości Regulacyjnej Aktywów i Zwrotu z Kapitału” 
w zakresie przygotowania Aneksu 4, celem implementacji 
skutków zmian wynikających z MSSF16.

W ramach prac nad modelem na nowy okres regulacyjny, 
opracowano także propozycję katalogu elementów niezbęd-
nych do aktualizacji, takich jak m.in.: aktualizacja modelu 
wyznaczania zwrotu z kapitału, zasady wyznaczania 
WACC, zwiększenie udziału opłat stałych czy uwzględnie-
nie działań innowacyjnych lub związanych z inwestycjami 
strategicznymi.
Rada brała także udział w wypracowaniu przez URE zasad 
regulacji dla roku 2021, który to rok został potraktowany jako 
okres przejściowy, w tym m.in. w zakresie:
- dostosowania elementów kształtujących WACC do aktu-

alnych trendów gospodarczych;
- wynagrodzenia inwestycji strategicznych związanych 
w realizacją przez OSD celów Polityki Energetycznej Polski 
do roku 2040;
- zindeksowania kosztów operacyjnych zgodnie z aktual-
nymi parametrami;
- ceny różnicy bilansowej, odzwierciedlającej poziom ceny 
rynkowej oraz faktyczny profil różnicy bilansowej.

Już tradycyjnie, na potrzeby analizy zjawisk atmosfe-
rycznych i ich wpływu na niezawodność dostaw energii, 
a w konsekwencji m.in. na taryfę OSD, PTPiREE kontynu-
owało współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, na mocy 
której IMGW-PIB przekazywał cyklicznie dane o zjawiskach 
atmosferycznych. Zestawienia zawierały potwierdzenie 
wystąpienia zjawisk meteorologicznych: upału, silnego 
wiatru, intensywnych opadów deszczu, intensywnych 
opadów śniegu, opadów marznących, silnego mrozu, 
zawiei i zamieci śnieżnej, mgły intensywnie osadzającej 
szadź, burz i burz z gradem z uwzględnieniem II i III stopnia 
zagrożenia odpowiadającego natężeniu zjawiska zgodnie 
z kryteriami obowiązującymi w IMGW-PIB dla ostrzeżeń 
dla stacji meteorologicznych I i II rzędu sieci pomiarowo-
-obserwacyjnej IMGW-PIB. 

Ponadto analizowano i opiniowano kwestie związane 
z wdrożeniem i rozliczeniem opłaty mocowej od 1 stycznia 
2021 roku, takie jak m.in. rozliczenie odbiorców z grupy 
taryfowej G czy opłaty mocowej od OSDn. 

Z   p e r s p e k t y w y  P T P i R E E
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Zagadnienia będące przedmiotem działań RDD, sku-
pione są głównie w obszarach dotyczących: obsługi 
klientów, szeroko pojętej dystrybucji energii, współ-
pracy ze sprzedawcami oraz funkcjonowaniem operatora 
pomiarów. W ramach tych obszarów wypracowywane 
są wspólne dla wszystkich OSD modele, zasady i stan-
dardy współpracy obowiązujące na rynku energii. Zacho-
dzące w 2020 roku, jak i planowane do wprowadzenia 
w najbliższej przyszłości, zmiany w tych obszarach były 
przedmiotem prac zarówno samej RDD, jak i działających 
w ramach Rady zespołów i komisji, składających się ze 
specjalistów wytypowanych z OSD i OSP.  W ramach 
RDD w 22 zespołach i komisjach pracuje ponad 110 
pracowników OSD i OSP.

W związku z ogłoszonym w 2020 roku stanem epidemii, 
w ramach prac RDD podjęto szereg nowych działań mających
zapewnić właściwą współpracę, na różnych poziomach, mię-
dzy operatorami oraz między OSD/PTPiREE a ministerstwami
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania syste-
mów elektroenergetycznych w Polsce. Działania te obejmo-
wały zarówno przygotowywanie cyklicznych analiz i rapor-
tów dotyczących m.in. działań operatorów sieci, poziomu 
zużycia energii itd., jak również przygotowanie propozycji 
niezbędnych zmian prawnych dających możliwość stabilnego 
prowadzenia działalności podstawowej przez operatorów 
sieci. Jednym z nich było umożliwienie OSD przedłużenia 
ważności cech legalizacyjnych liczników energii, dla których 
cechy te kończyły swoją ważność w 2020 roku.
Jednym z najważniejszych zagadnień koordynowanych 
przez Radę w 2020 roku była kontynuacja prac związanych 
z uzgodnieniem i opracowaniem zasad działania w Polsce 
Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Prace 
prowadzone były w ramach powołanego przez Ministra Ener-
gii zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego 
opomiarowania (w tym powołania Operatora Informacji 
Rynku Energii). Konsekwencją powyższego było i jest obec-

nie bardzo duże zaangażowanie specjalistów działających 
w ramach RDD z obszarów: pomiary i wymagania techniczne 
dla liczników oraz wymiana informacji rynkowych.  
W ramach powyższych działań kontynuowane były również 
prace nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, która ma 
wprowadzić w Polsce obowiązek masowej instalacji liczników 
zdalnego odczytu (tzw. liczniki inteligentne AMI), ale również 
utworzenie CSIRE tj. centralnego systemu typu data hub, jak 
i powołanie OIRE,  odpowiedzialnego za zarządzanie i admini-
strowanie tym systemem oraz przetwarzanie zgromadzonych 
w nim informacji na potrzeby realizacji procesów rynku energii 
elektrycznej oraz wymiany informacji pomiędzy użytkow-
nikami systemu. Za wdrożenie, a następnie zarządzanie 
funkcjonowaniem i rozwojem tego systemu odpowiedzialne 
będzie PSE SA. W tym obszarze nadal prowadzone były 
prace nad przygotowaniem propozycji zapisów rozporzą-
dzenia w sprawie systemu pomiarowego. Rozporządzenie 
określa wymagania techniczne i funkcjonalne wobec liczników 
zdalnego odczytu, systemu zdalnego odczytu, rejestrato-
rów energii elektrycznej, wymagania bezpieczeństwa oraz 
wymagania w zakresie pomiaru jakości energii elektrycznej. 
Prace te zostały zakończone na początku 2021 roku w dalszej 
kolejności dokument będzie poddany konsultacjom publicz-
nym oraz procesowi notyfikacji w Komisji Europejskiej. 
Poza obszarem rozporządzenia pomiarowego trwały 
intensywne prace nad nowymi modelami opomiarowania 
w związku z planowanymi zmianami w ustawie OZE, imple-
mentującymi Dyrektywę RED II.  Dotyczy to szczególnie 
nowych form udziału prosumentów w rynku energii, np. pro-
sumenta zbiorowego energii odnawialnej, czy prosumenta 
wirtualnego oraz nowych form społeczności energetycznych.
W ramach prac grupy roboczej ds. wymiany informacji odbyły 
się konsultacje oraz prace nad zapisami projektu nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne oraz prace nad Rozporządze-
niem w sprawie procesów rynku energii. Udało się między 
innymi zmienić w projekcie ustawy niekorzystny m.in. dla OSD 
model współadministrowania danymi osobowymi na model 

odrębnego administrowania tj. taki, jaki obowiązuje obec-
nie na rynku energii elektrycznej. W 2020 roku rozpoczęto 
wraz z URE, TOE, OSDn oraz PSE prace nad zmianą modelu 
sprzedaży rezerwowej, tak aby sprzedawca rezerwowy był 
wyznaczany przez PURE, a umowa pomiędzy sprzedawcą 
rezerwowym a odbiorcą zawierała się automatycznie, z mocy 
prawa, bez konieczności składania dodatkowych oświad-
czeń. W ramach prac nad wdrożeniem CSIRE kontynuowano 
również prace nad Standardami Wymiany Informacji CSIRE, 
tak aby w sposób czytelny i kompleksowy określały nowy 
model rynku energii elektrycznej. PSE powołało w tym celu 
kilka grup roboczych projektu OIRE, z których prace reali-
zowane były w głównej mierze przez grupę ds. procesów 
biznesowych oraz grupę ds. danych pomiarowych. Spotkania 
informacyjne odbyły się również w grupie ds. IT oraz grupie 
ds. migracji. 
Kontynuowane były też prace wspólnie z Ministerstwem 
Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Przedsiębiorczości 
i Rozwoju i Głównym Urzędem Miar związane z wydłuże-
niem ważności cechy legalizacyjnej liczników z 8 do 12 lat. 
Dokonano oceny możliwości zmian w obszarze przepisów 
prawa, w tym oceniając możliwe do wprowadzenia regulacje 
na tle rozwiązań stosowanych w Europie. Prace będą konty-
nuowane w 2021 roku,  w celu wypracowania rozwiązania 
możliwego do przyjęcia przez wszystkie zainteresowane 

strony. 
Jednym z ważniejszych działań prowadzonych w ramach 
PTPiREE, a realizowanych w ramach zespołu RDD, były aktu-
alizacje zapisów IRiESD dotyczące kwestii związanych ze 
świadczeniem usług dystrybucji, uruchomieniem rynku mocy, 
rozwojem elektromobilności, wdrożeniem kodeksów sieci itd. 
W 2020 roku. kontynuowano w ramach RDD oraz RDS 
współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w zakresie 
prac nad projektem nowelizacji rozporządzenia nt. ograniczeń. 
W wyniku tych działań przygotowano i uzgodniono projekt 
rozporządzenia, który został poddany konsultacjom między-
resortowym oraz społecznym. W ramach współpracy z MKiŚ 
omówiono również zasadnicze uwagi zgłoszone w ramach 
ww. konsultacji.
Pozostałe ważne dla OSD zagadnienia, nad którymi pracuje 
RDD, i które będą także przedmiotem prac w najbliższej 
przyszłości, to m.in: dalszy rozwój rynku mocy, wdrożenie 
w życie wymagań Pakietu „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”, rynek bilansujący, nowe formy prosumen-
tów, nowe formy społeczności energetycznych oraz rozwój 
klastrów i spółdzielni energetycznych, programy DSR, różnica 
bilansowa, mikroinstalacje, możliwe do wdrożenia rozwiązania 
dotyczące pozyskiwania przez OSD usług elastyczności, które 
mogą być wykorzystane w działalności OSD. 

Marek Siergiej
Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych, 

PGE Dystrybucja SA
Koordynator Rady Dyrektorów PTPiREE 

ds. Dystrybucji i Obsługi Odbiorców (RDD)
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Rok 2020 to czas bardzo dużych zmian z jakimi przyszło 
nam się zmierzyć, wynikających z pandemii COVID-19. 
Dzisiaj, z perspektywy czasu już wiemy, że OSD potrafią 
realizować skutecznie swoje zadania i procesy również 
w takich warunkach.

Część inwestycji OSD na pewien czas została wstrzymana, 
aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przerwy w dostawie 
energii elektrycznej do odbiorców i umożliwić pracę i naukę 
w trybie zdalnym. Realizację inwestycji OSD w tym czasie 
utrudniały problemy z dostępnością zasobów wykonawczych 
firm zewnętrznych, problemy z dostawą komponentów, opóź-
nienia w dostawach materiałów i urządzeń spowodowane 
zaburzeniem łańcucha dostaw, a także utrudniony dostęp 
do urzędów wydających stosowne decyzje administracyjne. 
Utrudniony był także kontakt z właścicielami nieruchomości 
w celu pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości. 
W ramach wspólnych działań z Urzędem Regulacji Energe-
tyki w ubiegłym roku został opracowany projekt macierzy 
horyzontalno-wertykalnej strategicznych inwestycji OSD, 
która w sposób ilościowy i jakościowy opisuje w nowy sposób 

Maciej Mróz
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci, 

Tauron Dystrybucja SA,
Koordynator Rady Dyrektorów PTPiREE

ds. Planowania i Rozwoju (RDR)

część realizowanych przez OSD projektów inwestycyjnych. 
Macierz będzie w przyszłości służyła jako narzędzie umoż-
liwiające uzyskiwanie dodatkowych przychodów z tytułu 
realizacji tego typu inwestycji.     
W tak trudnym okresie każdy z OSD zanotował niespotykany 
dotąd wzrost liczby przyłączonych mikroinstalacji. W samym 
2020 roku OSD przyłączyli ponad 300 tys. mikroinstala-
cji. Łączna moc przyłączonych mikroinstalacji do sieci OSD 
na koniec 2020 roku wynosiła ponad 3 000 MW. W sto-
sunku do 2019 roku OSD przyłączyli ponad 3 razy więcej 
mikroinstalacji. W obszarze przyłączeń należy podkreślić 
że w 2020 roku OSD wydali łącznie ponad 3 400 warunków 
przyłączenia dla źródeł o łącznej mocy ponad 5 700 MW. 
W stosunku do roku poprzedniego jest to prawie dwukrotny 
wzrost zarówno ilości, jak i mocy w wydanych warunkach 
przyłączenia dla źródeł. To najlepszy dowód na to, w jakim 
stopniu OSD aktywnie wspierają rozwój źródeł OZE i trans-
formacje energetyczną.  
Pomimo pandemii COVID-19, w 2020 roku OSD aktywnie 
prowadzili działania mające na celu realizację obowiązków 
wynikających z ustawy o elektromobilności w zakresie 

budowy punktów ładowania samochodów elektrycz-
nych. Niestety na terenie kraju, w mechanizmie rynkowym 
wybudowana została tylko niewielka część punktów 
ładowania w stosunku do liczby przewidzianej w ustawie.  
Do wybudowania przez OSD pozostało ich ponad 3 000. 
Mając na uwadze opóźnienia w realizacji działań przez samo-
rządy, realizacja dużej części punktów ładowania odbędzie 
się dłużej niż pierwotnie planowano. 
W ubiegłym roku przedstawiciele sektora bardzo aktywnie 
uczestniczyli w procesie programowania polityki pomocowej 
na kolejny okres budżetowy UE 2021-2027. OSD zgłaszali 
swoje potrzeby inwestycyjne zarówno do Krajowego Planu 
Odbudowy, Funduszu Modernizacyjnego, czy też polityki 
spójności. Potrzeby w zakresie sieci inteligentnej, zdalnego 
opomiarowania, modernizacji sieci dystrybucyjnej oraz 
projektów dostosowujących obecne sieci dystrybucyjne 
do nowych wyzwań zostały oszacowane w perspektywie 
do roku 2030 na poziomie około 30 mld zł. 
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Podsumowując wyzwania, trudności i osiągnięcia roku 
2020, będziemy pamiętać przede wszystkim zagrożenie 
jakie przyniósł wirus SARS-CoV-2. Do tego momentu 
globalne zagrożenie pandemiczne oglądaliśmy jedynie 
na ekranach telewizyjnych i kinowych. Trudno było sobie 
wyobrazić podobną sytuację w realnym życiu. Wszyscy, 
również energetycy, musieli przewartościować swój spo-
sób postępowania. Praca zdalna stała się dla milionów 
pracowników jedyną możliwością zarobkowania, a dla 
wielu firm jedynym sposobem utrzymania się na rynku. 
W stanie epidemii okazało się, że możemy organizować 
pracę inaczej, niż nakazują przyjęte przez lata metody 
urządzania stanowisk biurowych.

Sytuacja covidowa dobitnie pokazała jak ważną rolę w życiu 
dzisiejszego społeczeństwa odgrywa energia elektryczna 
oraz dostęp do internetu, ponieważ bez obu tych mediów 
nie można sobie wyobrazić pracy i nauki zdalnej. Jednak 
elektromonterzy nie mogli świadczyć swoich obowiązków 
związanych z obsługą sieci elektroenergetycznych w spo-
sób zdalny. Poczyniono zatem  starania, aby ich praca stała 
się jak najbardziej bezpieczna. 
We wszystkich spółkach operatorów systemów elektro-
energetycznych podjęto kompleksowe działania zmierzające 
do maksymalnego ograniczenia bezpośredniego kontaktu 
pomiędzy pracownikami wewnątrz spółki, jak i z firmami 
współpracującymi oraz z Klientami. W ramach tych działań 
powołano sztaby kryzysowe, które zajmowały się ciągłym 
monitoringiem panującej sytuacji, w tym wdrażaniem roz-
wiązań proceduralnych, których celem była minimalizacja 
ryzyka zarażenia, a tym samym ograniczenia rozprzestrze-
niania się wirusa i utrzymania ciągłego  działania infrastruk-
tury elektroenergetycznej.
Sytuacja zagrożenia epidemicznego spowolniła działania 
wielu organizacji, głównie z powodu częściowego lub cał-
kowitego braku możliwości przemieszczania się i spotykania 
w większym gronie. Wpłynęło to zdecydowanie na rezul-
taty prac zespołów zadaniowych skupionych w Radzie ds. 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym oraz samej Rady. Jednak 

mimo tych ograniczeń w ubiegłym roku udało się zrealizo-
wać wiele zamierzeń.
Osiągnięto kolejne redukcje wskaźników jakościowych 
SAIDI/SAIFI. Wszystkie spółki osiągnęły minimalne war-
tości tych wskaźników. Dodatkowo wszyscy OSD osiągnęli 
w 2020 roku minimalne wartości wskaźnika SAIFI nie-
planowanego. Trzeba zaznaczyć, że w tym trudnym roku 
nastąpiła największa poprawa SAIDI i SAIFI planowanego. 
W skali całego kraju (w stosunku do roku 2019) wskaźnik 
SAIDI został zmniejszony o 32 proc., SAIFI o 29 proc. 
Zwiększono udział linii kablowych średniego napięcia 
w całkowitym wolumenie sieci na tym poziomie napięcia, 
w ramach Programu kablowania linii SN, który systema-
tycznie prowadzony jest we wszystkich spółkach dys-
trybucyjnych. Podsumowując,  udział linii kablowych SN 
w Polsce został powiększony o 0,8 p.p., do poziomu 28,4 
proc.. Niestety jest to ciągle jeden z niższych udziałów linii 
kablowych w całkowitej długości linii SN w Europie. W tym 
zakresie jest jeszcze dużo do zrobienia i tu upatrujemy jedną 
z najważniejszych dźwigni w obniżaniu wartości wskaźni-
ków jakościowych typu SAIDI i SAIFI.
Opracowano Instrukcję testowania układów automatyki 
samoczynnego automatycznego odciążania (zgodnie z obo-
wiązkami wynikającymi z kodeksu NC ER). W instrukcji 
zdefiniowano wymagania dotyczące: utrzymania układów 
SCO, wykonywania testów zgodności oraz metodyki ich 
realizacji podczas odbioru i pierwszego uruchomienia tych 
układów oraz podczas ich eksploatacji, ujednolicenie meto-
dyki i zakresu wykonywanych czynności podczas odbioru 
i testowania układów SCO.
W 2020 roku rozpoczęto prace nad nowelizacją Albumu 
linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20 kV z prze-
wodami w osłonie o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 w układzie 
płaskim na żerdziach wirowanych LSNi 50÷120, obejmującą 
słupy funkcyjne z łącznikami lub z głowicami kablowymi. 
Aktualizacja ma na celu wprowadzenie nowej konfiguracji 
elementów mocowanych na słupach funkcyjnych, pozwala-
jącej na ich późniejszą zabudowę bez konieczności wprowa-
dzania zmian w zakresie stanu istniejącego. Przygotowane 

zostaną również charakterystyczne warianty mocowania 
głowic kablowych i ograniczników przepięć, co dodatkowo 
poprawi i  ułatwi wykonywanie diagnostyki kabli.
W ubiegłym roku zakończono kolejne etapy pracy dotyczą-
cej przygotowania zasad ochrony przed porażeniem i przed 
przepięciami w sieciach NN, WN, SN i nn w zakresie pro-
jektowania, budowy i eksploatacji. W 2020 roku wykonano 
etap V opracowania pt. „Zasady projektowania, budowy 
i eksploatacji sieci NN i WN, w tym linii NN i WN, stacji NN/
WN, WN/SN oraz stacji rozdzielczych WN i SN w zakre-
sie ochrony przed porażeniem” oraz etap VI pt. „Zasady 
projektowania, budowy i eksploatacji sieci NN, WN, SN 
i nn w zakresie ochrony przed przepięciami”. W 2021 roku  
rozpoczęte zostaną prace w zakresie realizacji ostatniego, 
VII etapu. Celem pracy jest wdrożenie jednolitych zasad 
wśród OSD zrzeszonych w PTPiREE.
Wypracowano kolejne zasady współpracy z operato-
rami telekomunikacyjnymi, zakończone przygotowaniem 
wspólnej umowy ramowej, obowiązującej w jednolitej 
formie u każdego OSD. To zadanie, mimo że wymienione 
na końcu podsumowania, jest jednym z ważniejszych 
wyzwań i jednocześnie osiągnięć Rady ds. Zarządzania 
Majątkiem Sieciowym. Należy przypomnieć, że na skutek 
trwającego blisko dwa lata postępowania, Prezes UKE 
przygotował najpierw projekt Decyzji określającej zasady 
współpracy między OSD i firmami telekomunikacyjnymi, 
a w lutym bieżącego roku wydał obowiązującą Decyzję, 

która nałożyła na spółki energetyczne szereg obowiązków. 
Praca nad weryfikacją ogłoszonego projektu Decyzji zajęła 
wiele czasu, ale finalny rezultat pozwala oczekiwać, że infra-
struktura elektroenergetyczna będzie mogła skutecznie 
współistnieć z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Podsumowując, to co spotkało i zaskoczyło nas w ubie-
głym roku, dobitnie podkreśliło, że majątek sieciowy jest 
niezmiernie istotnym elementem normalnego funkcjo-
nowania i rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego. 
Na elektroenergetyce  ( jej majątku sieciowym) spoczywa 
również ciężar rozwoju sektora OZE, elektromobilności 
wsparcia wszystkich uczestników rynku energii. Sieć 
powinna być w pełni obserwowalna, zautomatyzowana 
i do tego elastyczna, w szerokim rozumieniu tego pojęcia. 
Pewnym panaceum na te wyzwania niezmiennie jest sieć 
inteligentna –smart grid. Wszystkie spółki dystrybucyjne 
pracują nad rozwojem i wdrażaniem tych rozwiązań, przede 
wszystkim związanych z nadzorem i sterowaniem majątkiem 
sieciowym. Ma to umożliwić sprawniejsze i efektywniejsze 
lokalizowanie miejsc awarii, ale również ułatwić sterowa-
nie rozproszonymi, odnawialnymi źródłami energii. Źródła 
odnawialne są największą nadzieją na zabezpieczenie ener-
getyczne ludzkości i jednocześnie największym wyzwaniem 
dla energetyków, aby je skutecznie i optymalnie połączyć 
z siecią dystrybucyjną, która do tej pory nie była projekto-
wana i budowana na dwukierunkowe przepływy energii.  
To jedno z najważniejszych zadań na najbliższe lata.

Michał Roman
Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem 

Sieciowym, Energa-Operator SA
Koordynator Rady Dyrektorów PTPiREE 

ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym (RDM)
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Rada Dyrektorów ds. Systemu Elektroenergetycznego 
koordynuje zadania w zakresie prowadzenia ruchu sieci 
elektroenergetycznej, kodeksów sieciowych w obsza-
rze zarządzania siecią, telekomunikacji, mocy biernej 
oraz części ogólnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej. W ramach Rady prowadzone są także 
prace w zakresie elastyczności.

Rok 2020, ze względu na wybuch epidemii koronawirusa 
SARS-CoV-2, był rokiem szczególnych wyzwań, ze względu 
na szereg dodatkowych zadań oraz działań, jakie konieczne 
były dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego oraz zachowania ciągłości dostaw 
energii elektrycznej do Klientów. Szczególnie należy podkre-
ślić ścisłą współpracę OSD, OSP oraz organów administracji 
państwowej. Przygotowując się na możliwość wystąpienia 
skrajnych sytuacji kryzysowych na poziomie poszczególnych 
operatorów opracowane zostały procedury umożliwiające 
uruchomienia ciągłego pobytu (24 godz. na dobę) pracowni-
ków obszaru ruchu w miejscu pracy. Poprzedzone to zostało 
czynnym udziałem w przygotowaniu odpowiednich rozwią-
zań legislacyjnych, które były wprowadzane do stosowania 
na terenie kraju. Aby uniknąć wdrożenia procedury związanej 
z pobytem stałym w miejscu pracy, wprowadzono szereg 
działań profilaktycznych -podział zespołów dyspozytor-
skich na mniejsze grupy, pracę w niezależnych lokalizacjach, 
ograniczenie dostępu do pomieszczeń dyspozycji, ogra-
niczenie wyjazdów pracowników dyspozycji oraz udziału 
w szkoleniach i spotkaniach, wsparcie obszaru ruchu przez 
pracowników z upoważnieniami dyspozytorskimi, pomiar 
temperatury pracowników dyspozycji oraz szereg innych 
działań mających na celu ochronę pracowników obszaru 
ruchu przed zakażeniem koronawirusem. W celu właściwej 
oceny bieżącej sytuacji uruchomiono na forum Rady stały 
monitoring poziomu absencji pracowników poszczególnych 
operatorów z powodu COVID-19, które mogłyby wpływać 

negatywnie na zapewnienie ciągłości działania w zakre-
sie dostaw energii elektrycznej. Na poziomie współpracy 
z organami administracji państwowej uzgodniono zakres 
i wzory raportów oraz uruchomiono raportowanie opera-
torów do Zespołu Sektorowego ds. Elektroenergetyki przy 
Ministerstwie Klimatu i Środowiska w zakresie dostępności 
personelu do wykonywania czynności ruchowych, w tym 
łączeniowych, na urządzeniach w stacjach elektroener-
getycznych oraz przekazywania danych planistycznych . 
Przygotowano również ocenę w zakresie przewidywanych 
ograniczeń w produkcji energii elektrycznej z jednostek 
wytwórczych nJWCD w związku z prognozowanym niskim 
stanem wód w okresie lata 2020 roku oraz uruchomiono 
raportowanie w cyklu miesięcznym w okresie lata w zakre-
sie zdolności sieci OSD do przyjęcia energii elektrycznej ze 
źródeł fotowoltaicznych. Opracowano i przekazano do Mini-
sterstwa Klimatu i Środowiska informację nt. przygotowania 
operatorów do sezonu letniego. W sytuacji awarii masowych 
raportowanie odbywało się zgodnie z procedurą opracowaną 
w roku 2019. Podjęto także działania w zakresie możliwości 
wykonania szybkich testów dla pracowników obszaru ruchu, 
w wyniku których opracowana i wdrożona w życie została 
na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiednia 
procedura ich uruchomienia. Kolejnym z podjętych działań 
była współpraca operatorów z Policją w zakresie pozyskania 
danych o obiektach w których przebywają osoby objęte 
kwarantanną, współpraca z Agencją Rezerw Materiałowych 
oraz konsultacje scenariuszy krajowych kryzysu elektroener-
getycznego. Pomimo trudności w początkowym okresie 
pandemii  w zakresie realizacji prac planowych i inwestycyj-
nych, po pewnym czasie wznowiono je zgodnie z wcześniej 
założonymi harmonogramami i obecnie wykonywane są 
bez większych zakłóceń, dzięki wdrożeniu odpowiednich 
procedur. Należy jednak podkreślić, że prowadzenie prac 
w sposób bezpieczny w warunkach pandemii  stanowi duże 
wyzwanie.

Równolegle  oprócz działań spowodowanych pandemią, reali-
zowane były podstawowe zadania operatorów systemów 
elektroenergetycznych w zakresie dostarczania energii elek-
trycznej o właściwych parametrach oraz skutecznego działa-
nia wszystkich służb operatorów w przypadku awarii, w celu 
jak najszybszego przywrócenia dostaw energii elektrycznej. 
Na szczeblu operacyjnym kontynuowano wdrożenie rozpo-
rządzeń Komisji Europejskiej, tj. Kodeksów Sieci w obszarze 
operacyjnym NC ER (network code on electricity emergency 
and restoration) i SO GL (System Operation Guideline). Obszar 
ten określa zasady i wymogi wobec uczestników systemów 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu, efektyw-
nego wykorzystania wzajemnie połączonego systemu i zaso-
bów oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się lub pogłębia-
niu niepożądanych zdarzeń w KSE. W celu monitorowania 
postępu wdrożenia wymagań kodeksowych opracowano 
raport nt. zaawansowania prac u poszczególnych operatorów 
w zakresie spełnienia wymagań NC ER. Stale monitorowane 
jest również wdrożenie wymiany danych planistycznych, gra-
fikowych oraz czasu rzeczywistego, realizowanych w oparciu 
o wymogi określone w kodeksie SO GL. Podejmowane są 
także działania mające na celu usprawnienie tego procesu. 
Kontynuowano także prace w zakresie opracowania zasad 
współdziałania służb ruchowych OSP i OSD. W obszarze 
legislacji czynnie uczestniczyliśmy w opracowaniu propo-
zycji zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
lub ciepła, regulacji w zakresie redysponowania mocą oraz 
opracowania Polityki energetycznej Polski. Przystąpiono 
także do opracowania koncepcji rynkowego pozyskiwania 
przez OSD lokalnych usług elastyczności dotyczących regu-
lacji napięcia w sieciach 110 kV. W związku z dynamicznym 
rozwojem energetyki prosumenckiej  analizie zostały poddane 
problemy techniczne, jakie pojawiają się w sieci w związku 
z charakterem pracy rozporoszonych źródeł PV małej mocy, 
szczególnie w zakresie problemów napięciowych na sieci nn.
Pomimo tego, że udało się uniknąć negatywnego wpływu 
pandemii na pracę operatorów, to przed nami jest jednak wiele 
kolejnych wyzwań związanych przede wszystkim z szybkim 
i skutecznym reagowaniem na dynamiczną sytuację i skutki 
potencjalnych kolejnych fal zachorowań. Należy w tych 
okolicznościach zwracać szczególną uwagę na zagadnienia 
związane z prowadzeniem ruchu sieci oraz inne ważne zada-
nia wynikające np. z wdrożenia kolejnych etapów wymagań 
określonych w kodeksach sieciowych, w tym poprawy roz-
wiązań już wdrożonych. Jak pokazał miniony rok, istotnym 
zadaniem jest także przygotowanie się na różnego typu 
zagrożenia i sytuacje kryzysowe oraz szybkie i skuteczne 
reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń, dla których 
nie był przygotowany wcześniej żaden scenariusz działania.

Grzegorz Krajewski
Dyrektor Departamentu Operatora Sieci, 

Tauron Dystrybucja SA
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ds. Systemu Elektroenergetycznego (RDS)
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Rada – złożona z radców prawnych operatorów systemów 
elektroenergetycznych – działa na forum PTPiREE jako 
ciało doradcze w obszarze prawnym dla innych gremiów 
stowarzyszenia, podejmując także własne inicjatywy 
poprzez wypracowywanie rozwiązań prawnych i bieżącą 
wymianę doświadczeń. 

Niemal przez cały rok 2020 - w związku z wprowadzonym 
w marcu stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie 
stanem epidemii - na bieżąco podejmowano działania pre-
wencyjne oraz inicjowano i opiniowano propozycje rozwiązań 
formalno-prawnych dotyczących bezpieczeństwa energe-
tycznego i ciągłości świadczenia usługi przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i odpo-
wiednich warunków sanitarnych pracownikom operatorów. 
W ramach prac inicjowano i konsultowano propozycje prze-
pisów do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Kontynuacją rządowych działań legislacyj-
nych mających na celu dostosowywanie przepisów prawa 
do nowych realiów gospodarczych i społecznych związanych 
z epidemią, były – konsultowane w PTPiREE – zmiany wpro-
wadzane kolejnymi tzw. Tarczami antykryzysowymi, w tym 
np. doprecyzowanie przepisów o organizacji pracy w sposób 
umożliwiający czasową izolację grup kluczowych pracowni-
ków, czy w zakresie modyfikacji przepisów Prawa energetycz-
nego dot. możliwości wstrzymania dostaw energii elektrycznej. 
Wprowadzono także zmiany z zakresu prawa pracy i zagad-

nień pracowniczych, prawa budowlanego i zagospodarowania 
przestrzennego,  zamówień publicznych, wydłużenia okresu 
legalizacji liczników i szereg regulacji związanych z wieloma 
aspektami funkcjonowania Spółek. 
Przekazywano do właściwych resortów propozycje zagad-
nień, które w ocenie operatorów wymagają uwzględnienia 
w kolejnych regulacjach prawnych dla prawidłowego ich 
funkcjonowania w okresie pandemii oraz po jej zakończeniu, 
a także odrębnie propozycje przepisów usprawniających oraz 
optymalizujących inwestycje przedsiębiorstw, także w celu 
ożywienia gospodarki. Część z nich udało się z sukcesem 
wdrożyć w ramach różnych regulacji.
Ponadto na bieżąco uczestniczono w konsultacjach kolej-
nych projektów rozporządzeń ws. ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. Dotyczyły one przede wszystkim zapew-
nienia sprawnej organizacji pracy i zabezpieczenia zdrowia 
pracowników energetyki, jak na przykład przepisy zezwalające 
na udostępnianie operatorom sieci przesyłowych lub dystry-
bucyjnych danych o lokalach zamieszkiwanych przez osoby 
przebywające na kwarantannie.
Niezależnie od przepisów związanych ze stanem epidemii, 
tradycyjnym torem toczyły się prace nad bieżącymi zagadnie-
niami – wdrażanie przepisów NC RfG, aspekty prawne redys-
ponowania źródeł czy w wieloaspektowym ujęciu kwestie 
związane z przygotowaniem przepisów w zakresie wdrożenia 
AMI i CSIRE.  Wymieniano także doświadczenia w zakresie 
interpretacji i wpływu nowego Prawa zamówień publicznych 
na brzmienie umów w zamówieniach sektorowych.

Katarzyna Zalewska-Wojtuś 
Koordynator Obszaru Zagadnień 
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