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Rynek energii

Rynek energii elektrycznej
w UE: dobry, zły i brzydki
dr Konrad Purchała,
Zastępca Dyrektora Departamentu
Współpracy Międzynarodowej,
PSE

nego kształtowania cen i racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych. Podobne
mechanizmy dotyczą długoterminowych
zdolności przesyłowych w ramach aukcji organizowanych przez Joint Allocation Office
(JAO), czyli spółkę pełniącą rolę europejskiej
wspólnej platformy alokacji tych produktów.
Dla rynku dnia bieżącego (intra-day) taką
platformą jest uruchomiony w czerwcu 2018
r. mechanizm XBID. Przyszłe platformy bilansujące, które są obecnie wdrażane przez
europejskich operatorów systemów przesyłowych, umożliwią korzystanie z zalet pogłębionej integracji również w segmencie rynku
czasu rzeczywistego (real-time balancing).

Zły

Wstęp
Rozpoczęta pod koniec XX wieku liberalizacja rynków energii elektrycznej w Unii
Europejskiej doprowadziła do istotnych zmian w sposobie wytwarzania i wykorzystywania energii elektrycznej. Wprowadzenie zasad konkurencji do tradycyjnie monopolistycznej i dość konserwatywnej branży umożliwiło pojawienie się
nowych modeli biznesowych, z nowymi graczami rzucającymi wyzwanie zasiedziałym, zhierarchizowanym przedsiębiorstwom energetycznym. Zmiana polityki
w kierunku bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska pozyskiwania energii elektrycznej, w połączeniu ze znaczącymi zachętami finansowymi dla
przedsiębiorców w zakresie rozwoju technologii wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych, doprowadziły do przełomowych innowacji w tej dziedzinie.
Po około 20 latach funkcjonowania zliberalizowanych rynków energii elektrycznej warunki rynkowe są obecnie całkowicie inne niż pod koniec XX w. Poprawie efektywności uzyskanej dzięki pojawieniu się konkurencji towarzyszą nowego rodzaju
wyzwania, przed którymi stoją dzisiejsi gracze, w tym: wytwórcy, odbiorcy, operatorzy systemów przesyłowych (OSP)i przedsiębiorstwa obrotu. W tym kontekście
warto zastanowić się nad najważniejszymi osiągnięciami liberalizacji europejskiego rynku oraz wyzwaniami stojącymi przed sektorem elektroenergetycznym
w okresie transformacji.

Dobry
Brak barier w obrocie energią elektryczną

Europejski rynek energii elektrycznej jest zjawiskiem unikalnym w skali światowej. 28 państw członkowskich UE jest gotowych na istotną reorganizację kluczowego sektora dla wszystkich gałęzi gospodarki, którym jest zapewnienie ciągłości
dostaw energii elektrycznej. Krajowe rynki energii elektrycznej są poddawane postępującej harmonizacji we wszystkich segmentach w celu utworzenia jednolitego
rynku energii elektrycznej dla ponad 500 milionów obywateli UE. Na mocy prawa europejskiego powstały kodeksy sieci, ułatwiające wprowadzenie efektywniejszych i bardziej zharmonizowanych rozwiązań w zakresie funkcjonowania rynku
i systemów przesyłowych. Wprawdzie stopień integracji rynku i jego dojrzałości
nie jest jednakowy we wszystkich krajach UE, lecz widoczny jest wyraźny trend
w stronę rynkowych mechanizmów alokacji połączeń, umożliwiających zapewnienie większego dobrobytu wszystkim Europejczykom. Mechanizmy alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych ewoluowały od aukcji typu explicit, na któ-
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rych obrót prawami przesyłowymi i energią
odbywał się osobno, w kierunku mechanizmu łączenia rynków, gdzie transgraniczne
zdolności przesyłowe są alokowane metodą
implicit w funkcji cen energii. Ułatwia to obrót energią za pośrednictwem giełd. W rezultacie dostępne transgraniczne zdolności
przesyłowe są wykorzystywane coraz efektywniej, co pokazuje rys. 1.

Skoordynowane wyznaczanie cen
w ramach ogólnoeuropejskiego
mechanizmu łączenia rynków

Zintegrowany międzynarodowy rynek energii elektrycznej jest bez wątpienia ważnym
osiągnięciem UE. Warto podkreślić, że poza
ograniczeniami technicznymi, tj. koniecznością nabywania praw do transgranicznych
zdolności przesyłowych metodą explicit lub
implicit, nie ma ograniczeń dla transgranicznego obrotu energią elektryczną między krajami europejskimi. Możliwości wymiany są
determinowane przez dostępne transgraniczne zdolności przesyłowe wyznaczane w coraz bardziej zharmonizowany sposób przez
operatorów systemów przesyłowych. Alokacja transgranicznych zdolności przesyłowych
odbywa się w ramach skoordynowanych procesów obejmujących praktycznie cały kontynent (rys. 2). Multi-Regional Coupling (MRC),
organizowany przez europejskie giełdy energii elektrycznej w ramach rozliczania transakcji na rynkach dnia następnego i ustalania
w skoordynowany sposób cen energii dnia
następnego we wszystkich uczestniczących
krajach, przyczynia się do bardziej efektyw-

Postępująca integracja rynku oraz
rozwój połączeń transgranicznych
nie przekładają się na istotny wzrost
zdolności przesyłowych

Europejski sektor energii elektrycznej
może być dumny z osiągnięć ostatnich
dwóch dekad. Nie oznacza to jednak, że
model rynku energii elektrycznej w Europie jest pozbawiony wad. Europa stosuje koncepcję rynku strefowego, opartą
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Rysunek 1
odsetek dostępnych zdolności NTC [%]

% zdolności nominowanych
zgodnie z różnicą cen

% zdolności nominowanych
przeciwnie do różnicy cen

Udział transgranicznych zdolności przesyłowych nominowanych w kierunku zgodnym z różnicami
cen na 37 europejskich połączeniach wzajemnych, 2010–2016.
Źródło: ACER Market Monitoring Report 2016.

na założeniu, że możliwości handlu energią elektryczną w ramach obszarów
rynkowych są nieograniczone, zaś wymiana energii między obszarami rynkowymi jest dozwolona jedynie do poziomu wynikającego z transgranicznych zdolności przesyłowych1. Transgraniczne zdolności przesyłowe są zatem
sposobem odzwierciedlenia granic rynkowych dla obrotu transgranicznego,
umożliwiając prowadzenie obrotu do poziomu, który jest technicznie wykonalny bez wpływu na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego.
W rezultacie przyjętego modelu rynku strefowego, obrót wewnątrz obszarów

Rysunek 2

4M MC
Połączone w ramach MRC
Połączone w ramach MRC (bez zdolności)
Trwają prace nad market coupling
Alokacja w trybie „explicit”

Łączenie rynków w Europie. Źródło: ENTSO-E, PKEE.

1

W Europie kontynentalnej obszary rynkowe, poza kilkoma wyjątkami, na ogół pokrywają się z granicami państw.
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Rysunek 3
Przepływ mocy

Przepływ niegrafikowy

Moc w MW

Grafik handlowy

Nieplanowane przepływy mocy� na granicy niemiecko-polskiej (średnia miesięczna). Źródło: PSE.

rynkowych, w przeciwieństwie do obrotu transgranicznego, nie podlega takim ograniczeniom, mimo że do obu rodzajów transakcji wykorzystuje się te
same zasoby wytwórcze i przesyłowe. Różne traktowanie handlu wewnętrznego i międzyobszarowego stało się ostatnio przedmiotem szczególnej uwagi europejskich regulatorów i decydentów politycznych. Domniemane priorytetowe
traktowanie obrotu wewnętrznego w stosunku do obrotu transgranicznego, choć
stanowi nieodłączną cechę modelu rynku strefowego, może rodzić obawy o zamykanie dostępu do rynków krajowych i ograniczenie konkurencji. Znajduje
to odzwierciedlenie w zaleceniu nr 02/2016 Agencji ds. Współpracy Organów
Regulacji Energetyki (ACER) z 11 listopada 2016 r. w sprawie skoordynowanego
wyznaczania zdolności przesyłowych2 i zaproponowanym przez Komisję Europejską projekcie zmiany rozporządzenia o energii elektrycznej w ramach pakietu legislacyjnego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” w listopadzie
2016 r.3 Gorąca i pełna kontrowersji dyskusja nad wyznaczaniem transgranicznych zdolności przesyłowych, która nastąpiła w konsekwencji, może ostatecznie
doprowadzić do istotnych zmian w organizacji europejskiego rynku strefowego.
Niezdolność osiągnięcia znaczących postępów w tym obszarze stanowi
jedno z największych wyzwań dla europejskiego rynku, hamując proces integracji. Choć potrzeba koordynacji wyznaczania zdolności przesyłowych oraz
konieczność poprawy efektywności wykorzystywania infrastruktury przesyłowej znajdują podstawy prawne w europejskich kodeksach sieci, przepisy te
wymagają jeszcze wdrożenia w praktyce. W efekcie przepływy kołowe4 i nie2
3
4

5

6

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/Recommendations.aspx
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

„Przepływy kołowe” (loopflows) można określić jako fizyczne przepływy na linii znajdującej się
w określonej strefie (np. w Polsce), spowodowane przez transakcje, dla których zarówno źródło, jak
i odbiór mocy znajdują się w innej strefie (np. w Niemczech). W pakiecie Czysta Energia przepływy
kołowe określa się jako „przepływy mocy wychodzące z danego obszaru rynkowego i ponownie do
niego wchodzące w sposób nieplanowany”.
„Nieplanowany tranzyt” stanowią przepływy mocy spowodowane przez transakcje transgraniczne między
obszarami rynkowymi (np. między Niemcami i Francją), które nie są planowane na potrzeby wykorzystania
transgranicznych zdolności przesyłowych w innych obszarach rynkowych (np. w Belgii i Holandii).
Zarówno przepływy kołowe, jak i „nieplanowany tranzyt” określa się wspólnie jako „nieplanowane
przepływy mocy”.
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planowane przepływy tranzytowe5 działają niekorzystnie na efektywność transgranicznego handlu energią.
Według wydanego w październiku
2017 r. przez ACER Raportu dotyczącego
monitorowania rynku w 2016 roku (Market
Monitoring Report 2016), dostępność europejskiej infrastruktury przesyłowej na potrzeby obrotu transgranicznego jest bardzo
mała. Aby ocenić efektywność zarządzania
ograniczeniami przesyłowymi, ACER wprowadził pojęcie „benchmarku zdolności przesyłowych”, które powinny być udostępniane
na potrzeby obrotu transgranicznego realizowanego przez uczestników rynku w ramach aktualnych regulacji prawnych.
Według ACER, w przypadku sieci połączonej synchronicznie (AC), udostępniane
aktualnie przez operatorów transgraniczne zdolności przesyłowe wynoszą nie więcej niż 40–60 proc. wartości wspomnianego
benchmarku, natomiast w przypadku skandynawskiego systemu elektroenergetycznego, zdominowanego przez infrastrukturę
DC, stopień ich udostępniania jest większy
i przekracza 80 proc. wartości benchmarku.
Choć metodę przyjętą przez ACER do ustalania benchmarku zdolności przesyłowych
można kwestionować, to jednak toczące się
dyskusje wskazują, że stosowane aktualnie
w całej Europie podejście do wyznaczania
transgranicznych zdolności przesyłowych
jest coraz częściej kwestionowane.

Strefowy model rynku prowadzi do
rozdźwięku miedzy funkcjonowaniem
rynku a pracą systemu

Fundamentem modelu strefowego jest konfiguracja obszarów rynkowych. Dobrze
zdefiniowane obszary rynkowe powinny stanowić tzw. „miedziane płyty”, czyli bardzo dobrze połączone wewnętrznie
obszary nieposiadające ograniczeń przesyłowych, aby transakcje wewnątrz obszarów rynkowych były technicznie wykonalne bez istotnego wpływu na sąsiednie
obszary. Tyle teoria. Natomiast w praktyce obszary rynkowe w Europie nie są projektowane w oparciu o kryteria techniczne, lecz raczej według granic państwowych.
Niemniej jednak, przepisy administracyjne mają niewielkie znaczenie dla rozpływów mocy, które wynikają z praw fizyki,
tj. z praw Kirchhoffa. W połączonym systemie elektroenergetycznym transakcje
wewnątrz obszarów rynkowych w sposób
nieunikniony powodują przepływy mocy
między sąsiednimi obszarami rynkowymi, a import i eksport energii elektrycznej będzie powodował przepływy mocy
wieloma liniami i przez wiele granic. Ponadto, transakcje międzyobszarowe mogą
być realizowane na wiele różnych sposobów, zależnie od lokalizacji zaangażowanych zasobów wytwórczych i odbiorczych,
np. transakcja rynkowa między Niemcami
i Polską może mieć różne oddziaływanie na
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przepływy mocy w czeskiej sieci, zależnie od tego, czy źródła transakcji znajdują się w południowych czy północnych Niemczech. W rezultacie obrót na rynku transgranicznym i wynikające z niego grafiki wymiany w Europie znacznie
odbiegają od obserwowanych w rzeczywistości (zmierzonych), fizycznych przepływów mocy (rys. 3).

Technicznie niewykonalne transakcje rynkowe wymagają od operatorów
podejmowania środków zaradczych na dużą skalę w postaci redispatchingu

Niedoskonałości rynku strefowego, przejawiające się m.in. w postaci nieplanowanych przepływów mocy, powodują, że w przypadku większości granic
europejskich fizyczne przepływy mocy znacznie odbiegają od grafików wymiany (nominowanych u OSP transakcji transgranicznych). Wielokrotnie te
nieplanowane przepływy nie tylko znacząco przekraczają przepływy wynikające z mechanizmów rynkowych, lecz często mają przeciwne kierunki. Taką
sytuację można zaobserwować np. na polskich granicach synchronicznych,
gdzie wielkość planowanych, „zagrafikowanych” przepływów mocy, jest bardzo mała w porównaniu z obserwowanymi nieplanowanymi przepływami.
W konsekwencji OSP muszą przewidywać takie nieskoordynowane przepływy mocy i są często zmuszeni do ograniczenia transgranicznych zdolności
przesyłowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. W latach 2014–2016 bardzo wysokie nieplanowane przepływy mocy obserwowane na polskich granicach synchronicznych spowodowały
konieczność podejmowania przez OSP działań zaradczych w postaci redispatchingu7 na ogromną skalę. Koszty tych działań zaradczych są przenoszone
za pośrednictwem taryf sieciowych na polskich odbiorców końcowych. Dlatego ponoszą oni koszty wspierania operacji handlowych dokonywanych poza
Polską8, nie mając jednocześnie możliwości korzystania z integracji rynku
wskutek wykorzystywania polskich możliwości eksportowych i importowych
przez nieplanowane przepływy tranzytowe i kołowe. Rys. 4 pokazuje skalę redispatchingu w ostatnich latach. Wyraźnie widoczny wzrostowy trend tych
7

Działania uruchamiane przez zainteresowanych OSP poza rynkami hurtowymi, prowadzące
do zmniejszenia generacji w Polsce i zwiększenia jej w Niemczech.

Rysunek 4
Wielostronny redispatching (MRA)
Dwustronny redispatching (XBR)
22.06.2018
Wyłączenie linii „Krajnik – Vierraden”
po uruchomieniu PST w stacji Mikułowa

22.09.2018
Awaria 1 z 4 PST

Transgraniczne działania w zakresie redispatchingu (dwustronne XBR i wielostronne MRA) konieczne do zapewnienia bezpiecznej pracy połączenia
na granicy niemiecko-polskiej, wielkości miesięczne. Źródło: PSE.
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działań został zahamowany dzięki zainstalowaniu przesuwników fazowych
na jednym z połączeń transgranicznych między Niemcami i Polską, co umożliwiło zmniejszenie poziomu przepływów kołowych i innych nieplanowanych
przepływów mocy w polskim systemie elektroenergetycznym. Podobne problemy, choć mające mniejszy wpływ na dostępne zdolności przesyłowe i wysokość kosztów redispatchingu, występują na innych granicach europejskich,
prowadząc do instalacji podobnych urządzeń w innych częściach europejskiego systemu przesyłowego.

Strefowy model rynku nie zapewnia odpowiednich zachęt
do efektywnego korzystania z systemu

Możliwość wykorzystywania niedoskonałości rynku strefowego poprzez prowadzenie gry strategicznej z operatorem systemu jest bardzo istotną wadą
europejskiego strefowego modelu rynku. Takie działania mogą być dość zyskowne dla uczestników rynku, umożliwiając im wykorzystywanie siły rynkowej bez uwidaczniania jej na dość przejrzystym i podlegającym publicznej
kontroli rynku hurtowym. Wdrożenie europejskich kodeksów sieci, zwłaszcza
lepszej koordynacji wyznaczania i alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych w oparciu o podejście flow-base, rozwiąże wprawdzie problem nieplanowanych przepływów tranzytowych, lecz nie rozwikła problemu przepływów
kołowych i braku wiarygodnych informacji odnośnie punktów pracy jednostek wytwórczych wewnątrz obszarów rynkowych. W modelach strefowych
i przy ofertowaniu z poziomu portfela9 nie ma możliwości uzyskania wiarygodnej informacji o tym, jaki wpływ będzie miała dana transakcja rynkowa
rozliczana w ramach procesu łączenia rynków. Można jedynie oszacować,
w jaki sposób uczestnicy rynku mogliby wykorzystać swoje zasoby wytwórcze do przesłania energii między obszarami rynkowymi. Jednak uczestnicy
rynku nie są tym w żaden sposób związani. Wręcz przeciwnie – zobowiązania finansowe wynikające z konieczności bilansowania dotyczą tylko portfeli i uczestnicy rynku mogą w ostatniej chwili bez ograniczeń zmienić grafiki
wytwarzania wykorzystywane do wypełnienia ich zobowiązań. W przypadku
narzucenia ograniczeń w tym zakresie przez OSP, wynikające z nich konsekwencje finansowe ponosi OSP. Wszystkie powyższe czynniki niepewności
związane z procesem wyznaczania transgranicznych zdolności przesyłowych
powodują, że bardziej przypomina on wróżenie z fusów, aniżeli techniczny
proces, oparty na przejrzystych zasadach.

Niewystarczające sygnały cenowe dla zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw energii w dłuższym terminie

Kolejnym istotnym problemem rynku UE jest niska jakość sygnałów cenowych i ich niezdolność do inicjowania inwestycji w moce wytwórcze w oparciu o warunki rynkowe. Innymi słowy – trudność zapewnienia długoterminowej wystarczalności źródeł wytwórczych. W momencie uwolnienia
rynku energii w Europie większość krajów charakteryzowała nadwyżka
mocy wytwórczych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci znaczna część nowych
inwestycji w segment wytwarzania dotyczyła odnawialnych źródeł energii,
głównie energetyki wiatrowej i słonecznej. Ta flota wytwórcza była budowana w oparciu o różne systemy zachęt (finansowe mechanizmy wsparcia),
8

9

Koszty te mogą być bardzo wysokie, np. w 2015 roku koszty redispatchingu mające na celu
zabezpieczenie pracy polsko-niemieckiego połączenia wzajemnego przekroczyły 100 mln euro.
Ofertowanie portfelowe (portfolio bidding) polega na tym, że oferty kupna i sprzedaży energii składane
na giełdach i innych zorganizowanych platformach obrotu pochodzą z połączonych portfeli zasobów
wytwórczych i odbiorczych (zamiast poszczególnych zasobów), wskutek czego nie ma możliwości
uzyskania wiarygodnych informacji o tym, gdzie energia będzie fizycznie wytwarzana lub zużywana.
Informacja dostępna operatorom ma charakter wyłącznie poglądowy i uczestnicy rynku mogą w każdej
chwili dowolnie zmienić rozkład generacji w ramach swojego portfela.
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zmniejszające ryzyko inwestorów i ułatwiające pozyskiwanie kapitału. Dzięki
temu był możliwy rozkwit tego sektora i obniżenie kosztów tych technologii.
Ważnym efektem ubocznym sukcesu generacji odnawialnej jest fakt, że – z powodu posiadania zróżnicowanego systemu wspierania OZE – znaczna część floty
wytwórczej energii elektrycznej w Europie nie reaguje na rynkowe sygnały cenowe. Ponadto, generacja konwencjonalna,
której głównym źródłem przychodów jest
rynek energii, ma trudności w konkurowaniu na rynku cen hurtowych obniżanych przez subsydia. W efekcie w Europie nie wybudowano w ostatnich latach
zbyt wielu nowych konwencjonalnych
jednostek wytwórczych poza powstałymi w następstwie decyzji inwestycyjnych
podjętych przed boomem OZE. Z kolei
te, które zostały wybudowane, są często
natychmiast odpisywane na poczet strat
jako „koszty osierocone” lub nawet czasowo zamykane ze względu na ich niezdolność do konkurowania w warunkach
bardzo niskich cen hurtowych. Budzi to
obawy o wystarczalność mocy wytwórczych, ponieważ obecnie – inaczej niż
20 lat temu – jest mniej krajów będących
strukturalnymi eksporterami oraz więcej będących strukturalnymi importerami. Rys. 5 przedstawia ewolucję zainstalowanych zdolności wytwórczych w UE na
przestrzeni ostatnich lat. Z wykresu jasno
wynika, że wzrost mocy zainstalowanej
netto zasadniczo dotyczył jedynie OZE.
W ich przypadku decyzje inwestycyjne
są podejmowane na podstawie specjalnych programów wsparcia. W pewnym
stopniu trend można tłumaczyć spadkiem kosztów tych technologii. Jednak
ograniczone inwestycje w generację konwencjonalną, dość ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności dostaw
(przynajmniej do czasu, kiedy sezonowe
magazyny energii o skali przemysłowej
staną się efektywne pod względem technicznym i ekonomicznym), odzwierciedlają brak wystarczająco silnych rynkowych sygnałów inwestycyjnych. Problem
ten zidentyfikowano w wielu krajach europejskich, które podjęły decyzję o wdrożeniu mechanizmów wynagradzania za
moc – takich jak rynki mocy – lub dedykowanych rezerw strategicznych kontraktowanych przez OSP.
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Paliwa konwencjonalne

Zainstalowane moce wytwórcze w Europie (UE-28). Źródło: analiza PSE na podstawie danych Eurostatu.

Brzydki
Korekta kursu jest bardzo trudna,
o ile w ogóle możliwa

Niestety opisane powyżej wady struktury europejskiego rynku energii są bardzo
trudne do przezwyciężenia bez wdrożenia
fundamentalnych zmian modelu rynku.
Choć do poprawy wystarczalności mocy
wytwórczych może zasadniczo przyczynić się usprawnienie mechanizmu scarcity pricing10, zwiększenie elastyczności
strony popytowej oraz wdrożenie specjalnych systemów wynagradzania powiązanych z wystarczalnością, to jednak wykorzystanie infrastruktury przesyłowej
i organizacja transgranicznego handlu
energią jest i najprawdopodobniej pozostanie problemem w przyszłości. Strefowy model rynku był stosunkowo prosty
10

Dobrze wdrożony mechanizm scarcity pricing
powinien w teorii umożliwiać podnoszenie cen do
wysokiego poziomu w okresach niedoboru podaży.
Jednak praktyka pokazuje, że nawet umiarkowanie
wysokie ceny wywołują mnóstwo kontrowersji,
w związku z czym akceptacja wysokich cen przez
odbiorców nie jest czymś oczywistym.

do wprowadzenia i umożliwiał uzyskanie szybkich korzyści z integracji rynku. Jednak coraz wyraźniej widać, że rynek strefowy jest ślepym zaułkiem.
Uproszczenia modelu rynku, korzystne na początkowym etapie integracji,
stają się obecnie przeszkodą dla bardziej efektywnego wykorzystania zasobów wytwórczych i przesyłowych. Szczególnym przykładem jest jakość
obszarów rynkowych, będąca czynnikiem decydującym o sukcesie rynków
strefowych i alokacji w oparciu o podejście Flow-Based. Obecne obszary
rynkowe w Europie nie są niestety wytyczane na podstawie uwarunkowań
technicznych i możliwości systemu przesyłowego. Poza kilkoma wyjątkami,
jak: Norwegia, Szwecja, Dania i Włochy, podział na europejskie obszary rynkowe opiera się na granicach państwowych. Wyznaczenie obszaru rynkowego uważa się za kwestię o silnie politycznym zabarwieniu. Wiele krajów nie
wyraża gotowości do podziału swoich narodowych obszarów rynkowych,
nawet jeśli proces ten jest przewidziany przez unijne prawo jako mający
fundamentalne znaczenie dla efektywności alokacji zdolności przesyłowych
w oparciu o podejście flow-based. Z opublikowanego ostatnio przez ENTSO-E raportu z pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych wynika, że
proponowanie nowych obszarów rynkowych jest bardzo trudne i wymaga
wyważenia wielu kryteriów. Powodzeniem zakończyły się jedynie inicjatywy
zmiany obszarów rynkowych w krajach, które podjęły decyzję o rozdzieleniu swoich obszarów rynkowych i okresowo dokonywały ponownej oceny
optymalnych konfiguracji.
Mając na względzie powyższe, zdaje się, że aktualnie funkcjonujący rynek
strefowy i handel energią zorganizowany w oparciu o transgraniczne zdolności przesyłowe wyznaczane ex-ante, osiągnęły granice efektywności. Uzyskanie istotnych usprawnień pod względem bardziej efektywnego wykorzystania
zasobów wytwórczych, strony popytowej oraz jakości sygnałów cenowych po
prostu nie jest możliwe dla rynku opartego o duże strefy. Tym samym funk-
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cjonowanie rynku i praca systemu pozostaną oddzielone od siebie, szczególnie
w kontekście wzrostu udziału źródeł odnawialnych o zmiennej charakterystyce wytwarzania i reakcji strony popytowej. Podejmowane przez organy regulacyjne próby sztucznego zwiększenia transgranicznych zdolności
przesyłowych poprzez wprowadzenie minimalnych progów przyczyni się
jedynie do pogłębienia rozdźwięku między wynikami rynku a rzeczywistością. Doświadczenia strefowych modeli rynku w innych częściach świata,
związane z próbami ewolucji w kierunku bardziej efektywnych konfiguracji strefowych – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – pokazują, że wypracowanie lepszych stref jest ogromnym zadaniem, często niemożliwym
do zrealizowania w praktyce.

Przyszły system elektroenergetyczny wymaga nowych rozwiązań rynkowych!

Nawet, gdyby poprawa niedoskonałości rynku strefowego była możliwa,
może być na to po prostu za późno. System elektroenergetyczny się zmienia. Rewolucja OZE, wraz ze wzmocnieniem pozycji odbiorcy i elastyczności strony popytowej, wstrząsnęła sektorem elektroenergetycznym. Postępy
w dziedzinie rozwiązań informatycznych pozwalają na nowo zdefiniować
organizację rynku energii elektrycznej i zarządzanie pracą systemu. Nowe
technologie stanowią wyzwanie dla tych tradycyjnych. Na przykład świadczenie usług regulacji częstotliwości pierwotnej dedykowane tylko dużym
wytwórcom synchronicznym, dysponującym dużymi masami wirującymi,
jest obecnie możliwe również przez wykorzystanie układów elektronicznych i akumulatorów (baterii), oferując lepszą charakterystykę odpowiedzi
i przy już obecnie umiarkowanych kosztach. Wszystkie innowacyjne technologie stają się efektywne pod względem technicznym i ekonomicznym,
co przekłada się na możliwości biznesowe. Te nowe modele biznesowe muszą jednak powstawać na prawidłowych fundamentach regulacyjnych,
tak aby innowacje służyły zaspokajaniu potrzeb odbiorców z korzyścią
dla ogółu społeczeństwa.
Przyszły system elektroenergetyczny będzie wymagał nowych rozwiązań rynkowych. Sygnały cenowe będą miały jeszcze większe znaczenie dla
operatorów systemu, ponieważ nie będzie żadnego innego sposobu na zarządzanie zasobami generacji rozproszonej poza lokalizacyjnie zróżnicowanymi cenami. Ceny rynkowe muszą więc odzwierciedlać potrzeby systemu elektroenergetycznego i wszystkich jego użytkowników. Działania
przyczyniające się do zaspokajania tych potrzeb powinny być wynagradzane uzyskiwaniem wyższych cen, jednocześnie zniechęcając finansowo
działania z nimi sprzeczne, które stałyby się nieopłacalne. Mechanizm
lokalizacyjnych cen krańcowych (LMP) stosowany w USA (zwanych również cenami węzłowymi) i koordynacja poprzez ceny od dawna funkcjonują w literaturze akademickiej jako wzorzec efektywnej organizacji rynku
energii elektrycznej. W opinii PSE mechanizm LMP jest warunkiem koniecznym efektywnego zarządzania pracą przyszłego systemu elektroenergetycznego. LMP stanowi fundament, dzięki któremu można stawiać czoła
przyszłym wyzwaniom. I tak rynki mocy, przyczyniające się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w dłuższym horyzoncie czasowym,
będą funkcjonowały najlepiej w połączeniu z efektywnym mechanizmem
scarcity pricing dla wyceny energii i rezerw we wszystkich lokalizacjach.
Dzięki temu umożliwią zasobom wytwórczym i odbiorczym konkurowanie na jednakowych zasadach bez niepotrzebnego zróżnicowania między
transakcjami wewnętrznymi i transgranicznymi. Zarządzanie lokalnymi ograniczeniami przesyłowymi, potrzebne do usprawnienia pracy sieci dystrybucyjnej, będzie najskuteczniejsze, gdy model rynku pozwoli na
efektywne wykorzystanie sieci OSP do pomocy w zarządzaniu ograniczeniami w sieci OSD i odwrotnie. Rynki strefowe nie są w stanie rozwiązy-
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wać tych problemów bez rozdrobnienia
rynku na specjalne wydzielone segmenty, nieprzejrzyste i podatne na manipulacje, podczas gdy mechanizm LMP
wspiera wszystkie te usprawnienia dzięki swej inherentnej właściwości – spójnemu kształtowaniu cen we wszystkich
segmentach rynku, od perspektywy długoterminowej do czasu rzeczywistego.
Nie ma potrzeby wywarzania otwartych drzwi. Znacznie lepiej byłoby skoncentrować talent i wiedzę europejskich
ekspertów na wdrożeniu nowej generacji rynku, przystosowanego do wyzwań
i możliwości technologicznych XXI wieku: rynku opartego na LMP.

English summary
Liberalization of electricity markets,
initiated at the end of the 20th century,
has led to substantial changes to the way
electricity is generated and consumed.
Introduction of competition into the traditionally monopolistic and rather conservative industry has allowed new business models to emerge and new entrants
to challenge incumbent utilities. Concurrent policy shift towards more sustainable
and environment-friendly energy supply,
accompanied with important financial
incentives for investors in renewable generation technologies, has led to tremendous innovation in these generation technologies. However, after some 20 years
of liberalized electricity markets functioning, market conditions are completely
different than those at the beginning of
the century. Efficiency improvement brought by competition is accompanied with
new types of challenges faced by today’s
players. 
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Działania PSE SA w zakresie
rzecznictwa interesów związanych
z pakietem „Czysta energia
dla wszystkich Europejczyków”
Cele CEP. Miejsce OSP w proponowanym
przez Komisję Europejską nowym modelu
rynku energii elektrycznej.

Streszczenie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podejmowały aktywnie działania w zakresie
rzecznictwa swoich interesów na każdym z etapów procesu legislacyjnego pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, wykorzystując w tym celu
narzędzia dostępne dla przedsiębiorstw i organizacji zainteresowanych określonym kształtem proponowanego w pakiecie rynku energii. Równolegle spółka
angażowała się we wzmacnianie narracji w zakresie rzecznictwa prowadzonych
w imieniu Rzeczpospolitej Polski przez Ministerstwo Energii oraz w interesie
operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych prowadzonej przez
ENTSO-E. Próbując ocenić skuteczność działań podejmowanych przez PSE
należy być świadomym uwarunkowań panujących w poszczególnych instytucjach unijnych zaangażowanych w proces legislacyjny. Komisja Europejska dąży
przede wszystkim do rozwoju europejskiego rynku energii poprzez maksymalizację transakcji, które się na nim odbywają. Parlament Europejski w pierwszej
kolejności wspiera działania prointegracyjne pomiędzy państwami członkowskimi w ramach Unii Europejskiej, akcentując jednolitość europejskiego rynku.
Rada Unii Europejskiej jest zaś płaszczyzną wypracowywania wspólnego stanowiska państw członkowskich i to głównie z perspektywy ich interesu przystępuje do analizy nowych rozwiązań legislacyjnych. PSE pozostaje jednym z 40
operatorów zrzeszonych w ramach ENTSO-E, a Polska jest tylko jednym z 28
(a niebawem 27) państw członkowskich UE, toteż jakiekolwiek próby rzecznictwa interesów muszą być dokonywane z uwzględnieniem okoliczności, że stanowiska artykułowane z tej perspektywy będą tylko jednymi z wielu pojawiających się w całym dyskursie.

się zarówno propozycje nowych aktów prawnych, jak i nowelizacji rozporządzeń i dyrektyw obecnie obowiązujących. Cechą spajającą wspomniane 8 projektów jest ich kluczowe
znaczenie dla europejskiego rynku energii
– to właśnie te akty prawne będą tworzyły
ramy prawne dla funkcjonowania przyszłego
europejskiego sektora energetycznego, rzutując również na uwarunkowania panujące
w innych sektorach. Propozycje CEP stanowią rozwinięcie tez pierwotnie określonych
w Ramach polityki klimatyczno-energetycznej dla UE do roku 20301 i Porozumieniu klimatycznym z Paryża2, wpisując się w ogólny
trend działań Komisji Europejskiej, dążącej
do permanentnego rozwoju europejskiego
rynku, przez co rozumie się maksymalizację ilości zachodzących na nim transakcji.
Wspomniane Ramy klimatyczno-energetyczne do roku 2030 wyznaczają pięć zasad,
na których powinien być zbudowany przyszły europejski rynek energii elektrycznej:
1. 	bezpieczeństwo energetyczne – rozumiane jako zmniejszenie zależności
1

1. Osiem projektów aktów prawnych
Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (Clean Energy Package,
CEP) to zbiór ośmiu projektów aktów prawnych, których pierwotne wersje zostały opublikowane przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r. Na zbiór składają
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Green Paper: A 2030 climate & energy framework,
COM (2013) 169 z 27 marca 2013 r.
The Road from Paris: assessing the implications
of the Paris Agreement and accompanying the
proposal for a Council decision on the signing,
on behalf of the European Union, of the Paris
agreement adopted under the United Nations
Framework Convention on Climate Change,
COM (2016) 110, z 2 marca 2016 r.

od konkretnych dostawców poprzez
dywersyfikację dostaw;
2. 	dążenie do utworzenia wewnętrznego
rynku energii poprzez działania, takie jak
rozwój połączeń międzysystemowych,
współpraca państw członkowskich przy
tworzeniu polityk energetycznych, swobodny wybór dostawców energii;
3. 	poprawa efektywności energetycznej;
4. dekarbonizacja gospodarki, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w technologie niskoemisyjne;
5. 	badania i rozwój, innowacje – ze szczególnym uwzględnieniem działań na
rzecz inteligentnych sieci, ekologicznego transportu, czystych paliw kopalnych
czy tzw. „zielonego budownictwa”.
Z punktu widzenia operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych
wiodące znaczenie ma punkt 2., odnoszący się do budowy jednolitego rynku energii w Europie. Należy jednak podkreślić,
że cele określone w politykach unijnych
odnoszą się do rynku energii rozumianego szeroko, a więc nie ograniczają się do
elektroenergetyki – stanowi ona wyłącznie jeden z podsektorów funkcjonujących
w warunkach europejskiego rynku, obok
chociażby gazownictwa, ciepłownictwa
i obrotu paliwami stałymi. Oznacza to,
że grono podmiotów zainteresowanych
rzecznictwem swoich interesów na poziomie unijnym oraz dążących do uzyskania określonego brzmienia ostatecznej
wersji przepisów składa się z uczestników
wszystkich tych sektorów, a przez to jest
bardzo szerokie. Odzwierciedla to pozycję
poszczególnych podmiotów na europejskim rynku energii. Niezależnie od znaczenia działań tych podmiotów na poziomie krajowym w skali europejskiej są one
wyłącznie pojedynczymi przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terenie jednego z państw członkowskich UE. Przez
ten pryzmat należy też patrzeć na umiejscowienie PSE SA w europejskiej strukturze rynku.
Odnosząc się do zasad określonych w Ramach klimatyczno-energetycznych do roku
2030, cele CEP koncentrują się wokół:
1. 	priorytetowego ujęcia efektywności
energetycznej;
2. 	usytuowania Unii Europejskiej, jako lidera na polu energii odnawialnej;
3. 	z apewnienia uczciwego traktowania
konsumentów.

Pozornie, zdefiniowane w ten sposób cele nie zapowiadają przełomowych
zmian w funkcjonowaniu europejskiego rynku energii, czy też w zakresie ról
poszczególnych jego uczestników. Wydają się raczej kontynuacją zamierzeń
Komisji Europejskiej realizowanych od lat 80., związanych z maksymalnym
urynkowieniem poszczególnych sektorów unijnej gospodarki, ochroną konsumentów oraz ścisłym skorelowaniem polityki energetycznej z celami klimatycznymi. Jednakże, proponowane dla urzeczywistnienia wskazanych celów
narzędzia znacznie wykraczają poza ogólne sformułowania, skutkując koniecznością wprowadzenia kompleksowych zmian zarówno na europejskim, jak
i krajowych rynkach energii.

2. Specyfika procesu legislacyjnego
w UE, ze szczególnym uwzględnieniem interesów
reprezentowanych przez poszczególne instytucje.
Podział zadań pomiędzy KE, PE i Radę
W tym miejscu warto dokonać wyjaśnienia procedury, zgodnie z którą są w Unii
Europejskiej przyjmowane powszechnie obowiązujące akty prawne. Merytoryczny ciężar przygotowania pierwotnej treści aktu prawnego spoczywa na Komisji Europejskiej. To Komisja identyfikuje obszary wymagające zmian prawnych, opracowuje propozycje przepisów, uzasadnia je, przeprowadza konsultacje
z przedstawicielami zainteresowanych sektorów oraz dokonuje oceny skutków
proponowanych regulacji z punktu widzenia budżetu UE, zgodności z celami
Unii Europejskiej oraz spójności z innymi politykami obowiązującymi w UE.
Po opublikowaniu propozycji zmian w prawie przez Komisję Europejską
stają się one przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego, trafiając do właściwej przedmiotowo komisji parlamentarnej, która staje się merytorycznie odpowiedzialna za parlamentarne prace nad projektem. W przypadku CEP, była
to Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energi (ITRE). Prace nad aktami
toczą się również w innych komisjach Parlamentu, zgodnie z zakresem zadań.
Stanowiska tych komisji mają jednak wyłącznie walor doradczy dla komisji
merytorycznie odpowiedzialnej za prace nad projektami aktów prawnych. Instytucjonalne umiejscowienie Parlamentu Europejskiego (jest to jedyny organ
Unii Europejskiej, do którego przedstawicieli wybiera się w powszechnych wyborach), czyni z niego podmiot odpowiedzialny w pierwszej kolejności za reprezentowanie interesu obywateli Unii Europejskiej, występujących na rynku
energii jako konsumenci. Ze względu na obecność w Parlamencie frakcji zróżnicowanych w zakresie ideowych priorytetów i programów politycznych, to
Parlament jest ciałem zapewniającym możliwość wyrażenia stanowisk opcjom
politycznym reprezentowanym na poziomie unijnym w mniejszości. Tym samym to na etapie prac parlamentarnych mogą zostać wygenerowane stanowiska najbardziej wyraziste i radykalne, będące następnie przedmiotem konsultacji pomiędzy frakcjami nakierowanymi na wypracowanie kompromisu.
Opisany powyżej etap prac Parlamentu Europejskiego kończy się przyjęciem stanowiska, w którym europosłowie wskazują, które z propozycji zmian
w prawie są dla nich do zaakceptowania, a wobec których proponują alternatywne brzmienie. Opublikowane przez Komisję Europejską propozycje są równolegle przedmiotem prac Rady Unii Europejskiej (Rady). Ciało to składa się
z przedstawicieli rządów państw członkowskich UE, właściwych przedmiotowo
dla określonych propozycji zmian w prawie. W zakresie propozycji CEP, jako
przedstawiciele rządu RP w pracach Rady uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Energii. Struktura Rady (skład złożony z przedstawicieli rządów) pozycjonuje ją jako organ reprezentujący przede wszystkim interes
państw członkowskich. Wobec tego, że dla wypracowania finalnego stanowi-
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ter dalece kompromisowy. W zestawieniu z propozycjami Komisji Europejskiej
i Parlamentu są też najbardziej zachowawcze, określając dopuszczalny stopień
harmonizacji, który jest możliwy do zaakceptowania przez państwa członkowskie. Prace Rady kończą się przyjęciem podejścia ogólnego (ang. General
approach) do przedmiotowych propozycji zmian w prawie, w których Rada
odnosi się do pierwotnych propozycji Komisji. W dokumencie wskazuje się,
które z proponowanych zmian są do zaakceptowania przez Radę, a wobec których proponuje ona alternatywne ujęcie.
Tym samym po ogłoszeniu propozycji aktów prawnych przez Komisję, przyjęciu stanowiska przez Parlament Europejski oraz Podejścia ogólnego Rady,
wobec każdego z zagadnień poruszonych w propozycjach zmian Komisji, funkcjonują trzy alternatywne ujęcia zebrane w trzech różnych dokumentach. Stają
się one przyczynkiem do podjęcia negocjacji w zakresie wypracowania jednolitej, możliwej do zaakceptowania przez Komisję, Parlament i Radę wersji
przepisów. Procedura ta nosi nazwę „trilogu”, a jej przebieg ma w większości
przypadków charakter niejawny. Transparentność procesu ogranicza się do publikowania tzw. tabel czterokolumnowych, zawierających zestawione ze sobą
stanowiska poszczególnych instytucji unijnych oraz propozycję kompromisu.
Ograniczona jawność procedury trilogu jest rezultatem presji na przyspieszenie unijnego procesu prawodawczego, stąd też rezygnuje się na tym etapie
z demokratycznej debaty, ograniczając ją do poprzednich i przyszłych etapów
procesu legislacyjnego. Wypracowany w ramach trilogu jednolity tekst propozycji zmian prawnych jest poddawany pod ostateczne głosowanie w Parlamencie Europejskim, a po przegłosowaniu i wejściu w życie staje się prawem
powszechnie obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.

3. Propozycje Komisji Europejskiej z 30 listopada 2016 r.
Bezpośrednio po opublikowaniu przez Komisję Europejską propozycji aktów
prawnych wchodzących w skład CEP w PSE rozpoczęły się ich analizy mające na
celu zidentyfikowanie obszarów mających największe znaczenie z punktu widzenia roli PSE, jako operatora systemu przesyłowego spółki, w tym stanowiących
największe ryzyko regulacyjne dla prowadzonej działalności. Zdiagnozowano
wówczas, że główne działania spółki w zakresie rzecznictwa swojego interesu
w odniesieniu do CEP powinny koncentrować się wokół następujących obszarów:
• 	 proponowanego modelu współpracy regionalnej pomiędzy operatorami
systemów przesyłowych. O ile oczywiście współpraca w tym zakresie jest
w ocenie PSE zasadna i powinna być kontynuowana, o tyle sposób jej realizacji proponowany przez Komisję Europejską budzi znaczące zastrzeżenia.
Wiodące zastrzeżenia związane były z koncepcją powołania Regionalnych
Centrów Operacyjnych. Sprzeciw PSE budzi propozycja powierzenia ROC
zadań, które w ocenie Komisji będą wykonywane w sposób efektywniejszy
na szczeblu regionalnym. Dodatkowo kontrolę nad działalnością ROC Komisja planuje przekazać ACER, co znacząco ograniczy możliwość kontroli
działalności OSP przez państwa członkowskie3. PSE proponowało w tym
zakresie wzmocnienie Regionalnych Koordynatorów Bezpieczeństwa, obowiązek powołania których nakłada na OSP Kodeks Sieci SO GL4;

3

4

5

https://energetyka.wnp.pl/pse-przeciwko-propozycji-utworzenia-regionalnych-centrowoperacyjnych,297876_1_0_0.html
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące
pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej,
2016/0379 (COD).
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• 	 wyznaczania zdolności przesyłowych
wymiany międzysystemowej. Projekt
wchodzącego w skład CEP rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku
energii (dalej: rozporządzenie rynkowe)5 zawiera ogólne zasady dotyczące
alokacji zdolności wymiany międzysystemowej i zarządzania ograniczeniami. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, Komisja Europejska
proponuje rozszerzenie obowiązków
OSP w powyższym zakresie o konieczność stosowania środków operatorskich,
takich jak redispatching i countertrading w celu maksymalizacji dostępnych zdolności wymiany międzysystemowej. Równocześnie, zaproponowano
zakaz ograniczania zdolności ze względu na ograniczenia wewnątrzstrefowe
i przepływy kołowe. Takie ujęcie zostało przez PSE ocenione jako zbyt radykalne, przynajmniej do momentu,
w którym w powszechnie obowiązujących w UE przepisach nie znajdzie się
opis metody określającej i zapewniającej wystarczające wielkości zdolności
wytwórczych dostępnych dla redispatchingu, a krajowe organy regulacyjne
nie otrzymają uprawnienia do udzielania derogacji w zakresie uwzględniania
ograniczeń wewnętrznych elementów
sieci oraz przepływów kołowych;
• nowego modelu rynku. W tym zakresie zastrzeżenia PSE budziły przede
wszystkim propozycje, zgodnie z którymi rezerwy, energia bilansująca i energia na potrzeby usuwania ograniczeń
musiałyby być pozyskiwane w rozdzielnych procesach, co stoi w sprzeczności z ideą systemów centralnie dysponowanych. Ponadto w propozycji
Komisji znalazł się wymóg, ażeby obszar, w którym wyznaczana jest cena
niezbilansowania, był tożsamy z obszarem rynkowym, co w praktyce eliminowałoby możliwość stosowania
w przyszłości cen węzłowych oraz innych mechanizmów lokalizacyjnego
różnicowania cen energii. Dodatkowo
Komisja proponuje, ażeby to po jej stronie znajdowała się decyzyjność w zakresie utrzymania lub zmiany konfiguracji obszarów rynkowych, co może
skutkować podjęciem decyzji nieobiektywnych, sprzecznych ze stanowiskiem
danego państwa członkowskiego;

• wykorzystywania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej oraz harmonizacji taryf. Zgodnie z proponowanym
przez Komisję Europejską brzmieniem
rozporządzenia rynkowego, przychody
te miałyby być wykorzystywane wyłącznie do zagwarantowania rzeczywistej
dostępności alokowanych zdolności lub
utrzymywania i zwiększania zdolności
przesyłowych poprzez inwestycje. PSE
oceniało takie ograniczenie jako nieuzasadnione, stojąc na stanowisku, że powinna zostać utrzymana możliwość wykorzystania przychodów z alokacji jako
elementu uwzględnianego w kalkulacji
taryfy, które mogłyby być przeznaczane
na pokrycie części kosztów prowadzenia
działalności przesyłowej i tym samym
skutkować obniżeniem stawek opłat taryfowych dla użytkowników krajowych;
• mechanizmów mocowych i wystarczalności generacji. Sprzeciw PSE w tym
zakresie budziły przede wszystkim
proponowane przez Komisję Europejską definicje mechanizmu mocowego
i rezerwy strategicznej. Kontrowersyjny
z punktu widzenia spółki wydawał się
również reżim prawny wprowadzania
i stosowania rynków mocy.
Jak już zauważono, propozycje Komisji
Europejskiej zebrane w CEP miały charakter inicjatywny i to w reakcji na nie
toczyły się prace w pozostałych instytucjach unijnych. Stanowiska i propozycje
zmian autorstwa Parlamentu Europejskiego i Rady bazowały na pierwotnym tekście Komisji, proponując jego zmienione
brzmienie, uzupełnienie bądź też rezygnację z określonych fragmentów.
Analiza propozycji Komisji Europejskiej
stała się podstawą do sformułowania pierwszych stanowisk PSE odnośnie CEP, które
w grudniu 2016 r. zostały drogą oficjalną
przekazane do Ministerstwa Energii. W tym
okresie rozpoczęło się też formowanie oficjalnej polityki PSE wobec spodziewanych
zmian na rynku energii. W późniejszym
okresie będzie ona prezentowana w oficjalnych, rozpowszechnianych za pomocą krajowych mediów stanowiskach spółki oraz
podczas wystąpień pracowników PSE na poświęconych tematowi konferencjach i debatach. Stanie się również merytoryczną podstawą do dalszych działań PSE w zakresie
rzecznictwa swoich interesów.

Wskazane wyżej obszary szczególnego zainteresowania PSE zostały szerzej
opisane w oficjalnych stanowiskach spółki wobec zagadnień ujętych w CEP:
1. 	„Konkurencyjny rynek mocy niezbędny dla zapewnienia ciągłości dostaw
energii elektrycznej” z 11 maja 2017 r.
2. 	„Regionalne Centra Operacyjne ograniczą efektywność współpracy międzyoperatorskiej – w porównaniu z możliwą do osiągnięcia, w ramach obecnie
rozwijanych Regionalnych Centrów Koordynacyjnych” z 11 maja 2017 r.
3. 	„Diagnoza europejskiego rynku energii elektrycznej z perspektywy polskiego operatora sieci przesyłowej” z 28 czerwca 2018 r.
Równolegle z publikacją rozpoczęła się ich medialna promocja oraz dystrybucja do podmiotów i instytucji zaangażowanych w proces rzecznictwa interesów i tworzenia prawa na poziomie europejskim.

4. Prace w Parlamencie Europejskim
Aktywność Parlamentu Europejskiego w zakresie projektów aktów prawnych wchodzących w skład CEP należy postrzegać przede wszystkim przez
pryzmat znaczącej ideowej i programowej różnorodności poszczególnych
frakcji, w których zrzeszeni są europosłowie oraz ich indywidualnych przekonań i priorytetów. Odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy jest ukształtowanie się szczególnej praktyki procedowania nad poszczególnymi propozycjami aktów prawnych. Oprócz powierzenia prac nad każdym z projektów
właściwej dla niego merytorycznie komisji Parlamentu Europejskiego (przy
wsparciu doradczym innych komisji), w zależności od zakresu tematycznego poszczególnego aktu prawnego, dla każdego z projektów ustanawia się
posła-sprawozdawcę, odpowiedzialnego ze strony komisji parlamentarnej
za prace nad projektem. Z racji tego, że komisja Parlamentu Europejskiego
zrzesza prawie zawsze przedstawicieli wszystkich frakcji zasiadających w Parlamencie, a poseł-sprawozdawca jest przedstawicielem tylko jednej z nich,
dla uwzględnienia głosu pozostałych ugrupowań ustanawia się posłów-cieni
(shadow rapporteurs). Ich zadaniem jest monitorowanie prac nad projektem
prowadzonych przez posła-sprawozdawcę oraz wyrażanie stanowiska wobec
poszczególnych elementów projektu, zgodnego z linią programową reprezentowanej przez posła-cienia frakcji.
Zwieńczeniem prac posła-sprawozdawcy jest raport, zawierający uzgodnione z posłami-cieniami kompromisowe propozycje poprawek do tekstu
pierwotnie opublikowanego przez Komisję Europejską. Z racji tego, że to
poseł-sprawozdawca i posłowie-cienie są merytorycznie najmocniej zaangażowani w prace z konkretnym projektem, rezultat ich ustaleń determinuje
w dużej mierze dalsze prace merytorycznie właściwej komisji nad projektem.
Nie oznacza to jednak, że komisja Parlamentu automatycznie przyjmuje ich
raport jako swoje stanowisko. W okresie pomiędzy opublikowaniem raportu
a przegłosowaniem ostatecznego stanowiska wewnątrz komisji, która zajmuje
się projektem, toczą się ustalenia i konsultacje, wymierzone w wypracowanie ostatecznego, kompromisowego tekstu poprawek do propozycji Komisji.
Na tym etapie uwzględnia się też, bądź nie, propozycje zmian zasugerowane
przez inne komisje Parlamentu Europejskiego.
W zakresie propozycji CEP o największym znaczeniu dla PSE, uregulowanych w większości w rozporządzeniu rynkowym, funkcję posła-sprawozdawcy pełnił Krišjānis Kariņš, zrzeszony w Europejskiej Partii Ludowej. Jego raport odnośnie propozycji opublikowany został w czerwcu
2017 r. W zakresie aspektów o kluczowym znaczeniu dla PSE w raporcie
zaoferowano:
• zmianę proponowanego przez Komisję modelu współpracy regionalnej poprzez odebranie ciałom regionalnym (nazywanych w raporcie Regional
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Coordination Centres) prawa do wydawania wiążących decyzji. Ciała te miały pełnić wyłącznie funkcje doradcze;
• w prowadzenie ograniczeń dla stosowania przez państwa członkowskie mechanizmów mocowych, przy równoczesnym zachowaniu preferencji dla rezerwy strategicznej. Wprowadzenie mechanizmu mocowego miałoby być
poprzedzone oceną wystarczalności wykonywaną na poziomie europejskim.
Zachowano limity emisyjne i kwestionowane przez operatorów propozycje
Komisji w zakresie udziału zagranicznych jednostek wytwórczych w mechanizmach mocowych;
• utrzymanie rozwiązania, wedle którego rezerwy i energia bilansująca muszą być nabywane w jednym procesie. Równocześnie zaproponowano jednak usunięcie zakazu przeznaczania przychodów z udostępniania zdolności
transgranicznych na obniżanie taryf przesyłowych.
Charakter prac prowadzonych w Parlamencie Europejskim pozostawiał
po stronie podmiotów zainteresowanych rzecznictwem swoich interesów
niewielki zasób narzędzi, przy użyciu których mogliby oni realizować swoje
plany lobbingowe. Ograniczają się one w dużej mierze do prób przekonania
do swoich stanowisk poszczególnych osób zaangażowanych w proces legislacyjny po stronie Parlamentu. Działania w tym zakresie podejmowało również polskie Ministerstwo Energii. Ważnym wydarzeniem w tym zakresie
była wizyta posła-sprawozdawcy Krišjānisa Kariņša w Polsce, podczas której przedstawiciele administracji państwowej oraz sektora, jak również PSE
mieli okazję do przedyskutowania najważniejszych obszarów CEP z punktu widzenia polskich uwarunkowań. Jako swoisty handicap traktować należy fakt, że jako jednego z posłów-sprawozdawców wyznaczono Zdzisława
Krasnodębskiego z Europy Konserwatystów i Reformatorów. Choć oczywiście w swoich działaniach musiał się on kierować linią programową frakcji,
w której jest zrzeszony, to można zauważyć jego zwiększone w stosunku do
innych europarlamentarzystów zainteresowanie propozycjami zgłaszanymi
przez stronę polską. Nie jest to sytuacją w żadnym stopniu wyjątkową, bowiem podczas prac nad CEP dało się zauważyć zwiększone zainteresowanie
ze strony europosłów propozycjami zgodnymi z interesem państw, z których
pochodzą. PSE również podejmowało działania na rzecz przekonania co do
swoich stanowisk uczestniczących w procesie legislacyjnym posłów, dostarczając merytorycznych uzasadnień i opracowań dla strategii komunikacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Energii. W proces zaangażowane
były również inne polskie podmioty, zainteresowane zmianą kierunku legislacyjnych przemian zaproponowanego przez Komisję Europejską. Oprócz
wzmacniania narracji krajowej, PSE na bieżąco promowało swoje postulaty
wewnątrz ENTSO-E, czego wynikiem jest stanowisko ENTSO-E, zgodne ze
stanowiskiem PSE, w szczególności w obszarach ważnych dla PSE, wymienionych w pierwszej części artykułu. Uzyskanie takiej zgodności wzmocniło
znacznie możliwości oddziaływania PSE, ponieważ ENTSO-E, jako organizacja reprezentująca stanowisko europejskich operatorów systemów przesyłowych, od chwili opublikowania CEP prowadziła intensywne rzecznictwo
wypracowywanych wspólnie stanowisk. Działania te obejmowały w szczególności wypracowywanie propozycji zmian przepisów i publikację stanowisk ENTSOE do poszczególnych obszarów w całym procesie procedowania CEP, ale również spotkania i prezentacje dla instytucji unijnych, w tym
dla europosłów.
Ostateczne stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec propozycji rozporządzenia rynkowego zostało przyjęte w lutym 2018 r. Utrzymano w nim
większość propozycji niekorzystnych z punktu widzenia Polski i PSE. Wynika
to w dużej mierze z silnego dążenia Parlamentu w kierunku dalszej integracji
państw członkowskich wewnątrz UE, elementem czego ma być rynek energii
w modelu w dużej mierze budzącym sprzeciw PSE.
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5. Prace w Radzie Unii
Europejskiej
Równolegle wobec prac w Parlamencie
Europejskim prace nad propozycjami
CEP toczyły się w Radzie Unii Europejskiej. Specyfika prac wewnątrz tej instytucji znacząco różni się od prac parlamentarnych. W skład Rady wchodzą bowiem
przedstawiciele rządów wszystkich państw
członkowskich. Nie mamy tu zatem do
czynienia z podziałem na frakcje zróżnicowane pod względem programowym.
Rada stanowi przede wszystkim pole do
rzecznictwa interesów poszczególnych
państw. Kierunek prac w Radzie ustalany
jest przez państwo sprawujące cykliczną
prezydencję (zmiana prezydującego państwa odbywa się co pół roku). W zakresie
CEP strona polska była w posiedzeniach
rady reprezentowana przez Ministerstwo
Energii.
Pierwsze analizy propozycji Komisji
Europejskiej odbywały się w Radzie na
poziomie grup roboczych. Opracowany
przez nie materiał stał się przyczyną do
dyskusji pomiędzy delegacjami poszczególnych państw. Podmioty zainteresowane konkretnym kształtem przepisów
mogły zaznaczać swój głos wyłącznie poprzez przekazywanie swoich stanowisk
krajowym delegacjom. W ten sposób swój
udział w pracach Rady zaznaczyły również
PSE, przekazując do Ministerstwa Energii
szeroko uzasadnione postulaty co do przyszłego kształtu rynku energii.
Prace w radzie koncentrowały się głównie wokół dwóch obszarów o szczególnym
znaczeniu dla PSE:
1. 	mechanizmów mocowych ze szczególnym uwzględnieniem limitów emisyjnych, po przekroczeniu których jednostki wytwórcze nie mogłyby ubiegać
się o wsparcie w ramach tych mechanizmów;
2. 	konfiguracji stref cenowych, by umożliwić przeciwdziałanie negatywnym
skutkom niegrafikowych przepływów
pomiędzy strefami6.

Generalne podejście przyjęte przez Radę
w grudniu 2017 r. jest w zakresie powyższych postulatów korzystniejsze dla PSE,
przyznając priorytet bezpieczeństwu pracy
systemu (odwrotnie w stosunku do działań
Komisji i Parlamentu, wymierzonych
przede wszystkim w maksymalizację płynności rynku i integracji pomiędzy państwami członkowskimi). Tym samym pozostaje ono w stosunkowo znacznej zbieżności
ze stanowiskiem negocjacyjnym strony
polskiej. Korzystniej od wariantów proponowanych przez Komisję Europejską i Parlament pozycjonują się m.in. przepisy dot yczące mechanizmów mocow ych.
Ponadto odstąpiono od wprowadzenia wymogu pozyskiwania energii elektrycznej
oraz rezerw mocy w ramach oddzielnych
procesów rynkowych, a w zakresie różnicowania rzeczywistych cen energii elektrycznej w ramach jednej strefy wprowadzono odpowiednie w yłączenie dla
systemów centralnie dysponowanych. Nie
oznacza to jednak finalizacji działań w zakresie rzecznictwa interesów zarówno po
stronie PSE, jak i Ministerstwa Energii.
Istotnym obszarem dyskusji stały się
przyjęte w trakcie prac w Parlamencie Europejskim oraz w Radzie UE minimalne
progi procentowe udostępnianych transgranicznych zdolności przesyłowych. Propozycje te wzbudziły duży niepokój operatorów systemów przesyłowych. W opinii
ENTSO-E, jako organizacji zrzeszającej te
podmioty, w tym PSE SA, ustanowienie
takich progów nie ma uzasadnienia ekonomicznego i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy połączonych systemów,
ponieważ prowadzi do udostępniania tych
zdolności powyżej poziomu wynikającego z uwarunkowań technicznych i możliwości zapewnienia bezpiecznej pracy sieci.
Konieczność wypełniania tego obowiązku
doprowadzi do drastycznego zwiększenia
kosztów środków zaradczych podejmowanych przez operatorów systemów przesyłowych, które finalnie obciążać będą odbiorców końcowych.

6. Trilog
6

Szerzej na ten temat: J. Kowalczyk „Clean Energy
Package: Czy zaproponowany model jednolitego
europejskiego rynku energii elektrycznej rzeczywiście
sprosta wyzwaniom przyszłości?”, Elektroenergetyka,
nr 1/2018.

Po wypracowaniu generalnego podejścia
Rady Unii Europejskiej oraz stanowisk
Parlamentu Europejskiego w obiegu prawnym funkcjonują trzy (z uwzględnieniem

propozycji Komisji Europejskiej) dokumenty odnoszące się do tej samej materii. Tym samym konieczne jest wypracowanie kompromisowego, jednolitego tekstu, któremu można byłoby nadać rangę prawa powszechnie obowiązującego. Wypracowaniu ujednoliconego brzmienia przepisów służy procedura
trilogu, w której każda z trzech wymienionych wyżej unijnych instytucji jest
reprezentowana przez swoich przedstawicieli. Negocjują oni możliwy do zaakceptowania przez wszystkie trzy instytucje ostateczny tekst aktów prawnych.
W przypadku przepisów kluczowych z punktu widzenia działalności PSE
przewodnią rolę w zakresie trilogu przejęła austriacka prezydencja w Radzie
Unii Europejskiej. W lipcu 2018 r. opublikowane zostały propozycje kompromisowego brzmienia przepisów jej autorstwa. PSE wsparło merytorycznie stanowisko Ministerstwa Energii odnośnie tych propozycji. Równolegle
przedstawiciele PSE uczestniczyli w wypracowywaniu stanowisk ENTSO-E
w tej sprawie. Analiza kompromisów zaproponowanych przez prezydencję
wskazuje na jej dążenie do zachowania w możliwie największym stopniu propozycji ujętych w generalnym podejściu Rady Unii Europejskiej. Najistotniejsze i najtrudniejsze kompromisy, dotyczące zapisów w zakresie mechanizmów
mocowych oraz wyznaczania stref cenowych i wprowadzenia minimalnych
limitów dla wielkości zdolności wymiany transgranicznej, będą jednak dopiero wypracowywane. Zakończenie negocjacji planowane jest do końca bieżącego roku.
Wypracowane w ramach trilogu propozycje przepisów zostaną poddane
pod ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego i po przegłosowaniu staną się prawem powszechnie obowiązującym
na terenie UE. Wchodzące w skład pakietu rozporządzenia staną się prawem
powszechnie obowiązującym na terenie UE, kiedy upłyną wskazane w nich
terminy wejścia w życie. W przypadku dyrektyw, konieczna będzie ich implementacja, tj. transponowanie ich tekstu do krajowych ustaw.

7. Epilog
Próbując dokonać oceny działań PSE w zakresie rzecznictwa swoich interesów w zakresie CEP, należy uwzględnić przede wszystkim pozycję operatora
systemu przesyłowego w jednym z państw członkowskich UE w negocjacjach
z instytucjami unijnymi. PSE jest traktowane w unijnym procesie legislacyjnym na takich samych zasadach jak każde inne przedsiębiorstwo czy organizacja zainteresowane określonym kształtem przepisów prawnych. Stąd też, dla
wzmocnienia swojej narracji, kluczowe jest nawiązywanie relacji z podmiotami o interesach zbliżonych. W zakresie CEP PSE czyniło to przede wszystkim na dwóch płaszczyznach: wzmacniając krajową narrację uwzgledniającą
specyfikę krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez merytoryczną
współpracę z Ministerstwem Energii (I) i wzmacniając narrację nakierowaną
na uwypuklanie w dyskursie problemów operatorskich poprzez współpracę
z ENTSO-E (II). Należy przy tym jednak pamiętać, że PSE pozostaje wyłącznie jednym z 40 operatorów zrzeszonych w ENTSO-E, a Polska stanowi jedno
z 28 (a niebawem 27) państw członkowskich UE. Działaniom oficjalnym towarzyszyły kampanie komunikacyjne oraz publikacje stanowisk spółki wobec
kluczowych obszarów przyszłego rynku energii w Europie. Należy mieć jednak
świadomość, że interes promowany w ramach tak ukształtowanych kanałów
narracyjnych musiał być równoważony z celami i interesami instytucji unijnych oraz pozostałych kanałów narracyjnych. Stąd też nie jest możliwe całościowe uwzględnienie racji tylko jednej z grup.
Działania o charakterze marketingowym będą przez stronę polską prowadzone właściwie do zakończenia trilogu. Choć oczywiście można pokusić się o postawienie tezy, że miarą ich skuteczności będzie stopień uwzględnienia poprawek
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nym tekście aktów prawnych wchodzących w skład CEP, to należy mieć świadomość, że proces ten jest w dużej mierze polityczny. Stąd trudno jest wyprowadzić
faktyczne kryteria ewaluacyjne działań podejmowanych przez PSE i stronę polską. Największe ryzyka z punktu widzenia PSE ogniskują się wokół znaczącego
uwzględnienia na etapie trilogu propozycji wymierzonych w maksymalizację
liczby transakcji zawieranych w ramach wewnętrznego rynku i intensyfikację
integracji pomiędzy państwami członkowskimi. Nieporównywalnie korzystniejszy wydaje się kurs zaproponowany przez Radę, jednak trzeba pamiętać, że pozostaje ona w faktycznej opozycji wobec dwóch pozostałych unijnych instytucji.
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Nowe Prawo energetyczne
– nieodległa konieczność

English summary
PSE SA was active during the full lobbing
process related to Clean Energy Package, and tried to show their position papers in every part of legislation using the
tools which are available for entrepreneurs
and organizations interested in advocacy
of their own affairs. In parallel, company
supported narration conducted by polish
Ministry of Energy (which was aimed into
promotion of polish affairs) and ENTSO-E
(aimed to promote electricity system operators’ affairs). If we want to judge efficiency of activities made by PSE, we should
take into account many of circumstances
related to European institutions. European Commission is trying to develop European energy market at first. It should
be understand as increasing of the number of transactions which are made on
it. European Parliament supports all of
pro-integration activities between member states and accentuate the uniformity
of European energy market. Council is
a platform for preparing the common position of member states and from this perspective are made analyses of new legal
proposals. PSE is one of 40 TSOs affiliated
in ENTSO-E and Poland is only the one
of 28 (27 in near future) member states.
Any attempts to advocate interests must
be made taking into account this circumstances that positions articulated from
this perspective will be only one of many
appearing in the entire discourse. 

Juliusz Kowalczyk,
Departament Przesyłu,
PSE SA

Streszczenie
Artykuł podejmuje kwestię nieadekwatności ustawy Prawo energetyczne, obowiązującej od 1997 roku, jako fundamentu obecnej i przyszłej regulacji energetyki.
Po skrótowym przedstawieniu najważniejszych cech ustawy w pierwotnej treści,
opisuję problemy ze stosowaniem i nowelizowaniem aktualnego stanu prawnego.
Następnie przedstawiam argumenty, dlaczego obecne Prawo energetyczne powinno się uchylić i zastąpić nową ustawą systemową. Wreszcie zarysowuję możliwy
kształt takiej ustawy, który umożliwiłby
skuteczne prowadzenie polityki energetycznej oraz ochronę interesów polskich
odbiorców i uczestników rynku w nowym,
europejskim otoczeniu regulacyjnym.

1. Wstęp
Akt prawny leżący u podstaw regulacji polskiej energetyki, czyli ustawę z 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne1
(PE), przytaczamy tak często w setkach
oficjalnych dokumentów, że nie zwracamy już raczej uwagi na jego wiek. Czy
to możliwe, żeby ustawa ta była już aktem przestarzałym? Aby to ocenić, należy wziąć pod uwagę skalę i tempo zmian
zachodzących w obszarze rzeczywistości
będącej przedmiotem jego regulacji. Na
przykład Kodeks cywilny (1964) skończył
niedawno 50 lat, przeszedł liczne nowe-
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lizacje, jednak zasadnicza część jego przepisów wciąż znakomicie się sprawdza. Ciągle obowiązuje, z niewielkimi zmianami, jedna z najstarszych ustaw
– Prawo wekslowe z 28 kwietnia 1936 r.2 – co nie wydaje się problemem, gdyż
sposób obrotu wekslami oraz ich funkcja nie zmieniły się zasadniczo przez
minione 80 lat. Nie można jednak tego powiedzieć o funkcjonowaniu energetyki. Wprowadzone ponad 21 lat temu PE służyło głównie zmianie charakteru
polityki publicznej w tym obszarze – z właściwego dla gospodarki centralnie
planowanej na dostosowany do gospodarki wolnorynkowej. PE w obecnym
kształcie można określić (być może nieco lekceważąco) jako narzędzie realizacji polityki energetycznej Polski w granicach prawa i polityki Unii Europejskiej – jest ono aktem implementującym najważniejsze sektorowe dyrektywy.
Jaką więc omawiana ustawa powinna mieć funkcję w nadchodzącym okresie
radykalnych zmian, to znaczy wobec wejścia w życie czwartego pakietu energetycznego, oficjalnie nazwanego pakietem „Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków” (CEP)? Odpowiedź jest prosta – powinna zostać uchylona
i zastąpiona nowymi przepisami.

2. Od modelu administracyjnego do regulacji
Dzisiejszemu czytelnikowi PE w wersji uchwalonej w 1997 r. może rzucić się
przede wszystkim w oczy jej stosunkowo niewielka objętość. Nie należy jednak uznawać jej za samoistną przewagę nad dzisiejszą ustawą. Zwięzłość początkowej treści wynikała raczej z ustrojowego, reformatorskiego charakteru
ustawy oraz z niewielkiego zakresu szczegółowej materii do uregulowania na
poziomie ustawowym. Co do pierwszego: Prawo energetyczne zastępowało
ustawę z 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej3. Kluczową zmianą było
odejście od właścicielskiego modelu prowadzenia polityki publicznej w zakresie energetyki, charakterystycznego dla silnie upaństwowionego sektora usług
publicznych w XX wieku (nie tylko w państwach gospodarki centralnie planowanej), na rzecz modelu regulacyjnego, typowego dla gospodarki rynkowej [4].
W pierwszym modelu państwo podejmuje bezpośrednie działania w zakresie
1
2
3

tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.
tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 160
Dz.U. z 1984, Nr 21 poz. 96.
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gospodarki, zaś w drugim modelu ustala zasady, na których usługi dostarczają przedsiębiorcy, i nadzoruje przestrzeganie tych zasad, samo zaś pozostawia
sobie prerogatywy w zakresie decyzji strategicznych, np. wytyczania kierunków rozwoju poprzez politykę energetyczną (por. definicję „regulacji” zawartą w art. 3 pkt 15 ustawy). Najbardziej oczywiste elementy PE w tym zakresie
to zmiany instytucjonalne (zniesienie urzędu Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej i powołanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako
regulatora oraz nadanie kompetencji strategicznych Ministrowi Gospodarki), a także umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
energetyki na podstawie koncesji. Ustawa miała dopiero położyć fundamenty
pod rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej – nie było więc potrzeby regulowania na poziomie ustawy dużej ilości szczegółowych zagadnień.
Co do drugiego – warto zwrócić uwagę, że zwięzłość ustawy wynikała również z przeniesienia znacznego zakresu regulacji do rozporządzeń; w kontekście zasad rozliczeń z odbiorcami zakwestionował to Trybunał Konstytucyjny, wskazując, że upoważnienia zawarte w ustawie są zbyt szerokie i nie dość
precyzyjne4. Rozwój rynku energii i gazu wymuszał stopniowy rozrost przepisów rangi ustawowej w zakresie energetyki, lecz największe zmiany wymusiło oczywiście dostosowanie polskich regulacji do prawa Unii Europejskiej.
Wydaje się również, że błędem ustawodawcy było ujęcie przepisów dla kilku
sektorów (elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa oraz paliw, a w początkowym okresie także OZE) w jednej ustawie. Choć pomiędzy tymi sektorami występowały podobieństwa umożliwiające „wyłączenie przed nawias”
niektórych regulacji (np. zasad udzielania koncesji), uczyniło to ustawę znacznie trudniejszą do późniejszego nowelizowania.

3. Ścieżka zmian PE do stanu obecnego
W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej istniała konieczność
implementacji do prawa polskiego licznych dyrektyw, przede wszystkim kolejnych aktów w zakresie liberalizacji rynku5 i dyrektyw dotyczących kogeneracji i OZE6. Zmiany były również potrzebne, aby m.in. rozdzielić poszczególne
segmenty działalności (wytwarzanie, przesył i rozdział, obrót) oraz wprowadzić konkurencyjny rynek energii elektrycznej oparty o godzinowy rynek bilansujący [9]. Wśród najważniejszych i największych nowelizacji dotyczących
elektroenergetyki warto wskazać:
1) ustawę7 wprowadzającą zasadę rozdziału działalności monopolistycznej i konkurencyjnej (unbundling), kluczową dla funkcjonowania konkurencyjnego
rynku energii, jak również wprowadzającą mechanizm wsparcia wytwarzania energii z OZE – świadectwa pochodzenia (tzw. zielone certyfikaty); war-

4
5

6

7

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r. K 12/99, OTK 1999/6/120.
Kolejno Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. L 27 z 30.1.1997, str. 20–29,
Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE, Dz.U. L
176 z 15.7.2003, str. 37—56; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca
2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę
2003/54/WE, Dz.U. L 211 z 14.8.2009, str. 55–93.
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,
Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33–40, a następnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,
Dz.U. L 140 z 5.6.2009, str. 16–62.
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony
środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 552.
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to także wspomnieć, że ta nowelizacja
umocowała w ustawie instrukcję ruchu
i eksploatacji sieci (IRiESP), kształtując
charakterystyczny dla sektora „krajobraz
regulacyjny”, szerzej omówiony w dalszej
części artykułu;
2) ustawę8, która transponowała tzw. dyrektywę SoS9, definiując zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
i określając katalog narzędzi, które OSP
może w takiej sytuacji wykorzystać –
w tym ograniczenie dostarczania energii, czyli słynne stopnie zasilania, w trybie awaryjnym na 72 godziny;
3) tzw. mały trójpak energetyczny10, czyli narzędzie „awaryjnej” implementacji
III pakietu energetycznego11 – szerzej
opisany poniżej.
Ze względu na różnice we właściwym
poszczególnym „pokoleniom” przepisów
aparacie pojęciowym oraz poziomie szczegółowości, dzisiejsze PE przypomina pałac, który łączy w sobie różne style architektoniczne – od pozostałości gotyckiego
zamku, przez elementy renesansowe i barokowe, aż do zabudowań klasycystycznych. Przepisy oscylują od ogólnikowych
do bardzo szczegółowych, nawet w obrębie jednego zagadnienia – np. art. 45a
i odmiennie określają sposoby wyliczania
opłat za dostarczoną energię elektryczną
oraz ciepło. Z kolei zastosowanie zróżnicowanych pojęć, które mogą oznaczać te
same podmioty czy zjawiska, prowadzi do
licznych wątpliwości – typowym przykładem jest różnica między statusem operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego a przedsiębiorstwem zajmującym
się przesyłaniem lub dystrybucją [6].
Już w pierwszej dekadzie XXI wieku PE
poddawano krytyce jako nieczytelne. Okazją do przełomu była konieczność implementacji III unijnego pakietu energetycznego. Ówczesne Ministerstwo Gospodarki
przedłożyło trzy projekty – ustaw Prawo

energetyczne12 i Prawo gazowe13 oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii14, zwane łącznie „dużym trójpakiem”. Nowe Prawo energetyczne miało się istotnie różnić
od ówczesnej wersji tego z 1997 r. – regulować m.in. zagadnienia przyszłościowe, jak
działalność magazynów energii czy funkcję operatora informacji pomiarowych,
oraz rozstrzygać niektóre wątpliwości (np.
w zakresie charakteru prawnego IRiESP).
W uzasadnieniu do projektu ustawy trafnie
wskazano, że wskutek licznych nowelizacji
PE z 1997 r. stało się nieczytelne15. Istotną
pozytywną zmianą mogło być zatem rozdzielenie PE na mniejsze ustawy sektorowe.
Niestety, prace nad „dużym trójpakiem”
przeciągały się, a tymczasem Komisja Europejska zdążyła skierować przeciwko Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości
UE16 w związku z niewdrożeniem dyrektyw.
W październiku 2012 r. do Marszałka Sejmu
wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw17, zwany potocznie „małym trójpakiem”. Ostatecznie „duży trójpak”
nie wpłynął w ogóle do Sejmu, a „mały” został uchwalony 26 lipca 2013 r. Przedstawiciele Rady Ministrów i Sejmu deklarowali,
że „duży” zostanie przyjęty „jeszcze w [2013]
roku18”, a w każdym razie „do końca kadencji
Sejmu”. Tak się niestety nie stało – ostatecznie
KE zawiesiła postępowanie naruszeniowe19,
a prac nad „dużym trójpakiem” zaniechano.
W efekcie ustawa PE obrosła kolejną warstwą
nowych przepisów (ze względu na strukturę
ustawy wplatanych pomiędzy istniejące jednostki redakcyjne z zastosowaniem liter i indeksów, co uczyniło ustawę jeszcze bardziej
nieczytelną), pod którą zaległy nierozwiązane problemy wspomniane wyżej.

9

10

11

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, Dz.U. Nr 21 poz. 104.
Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań
na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych,
Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 22–27.
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
Dz.U. poz. 984.

W szczególności dyrektywy 2009/73/WE.
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20
21
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8

Poziom skomplikowania i nieczytelność PE utrudniają wprowadzanie jakichkolwiek zmian o charakterze systemowym. Z tego powodu z „dużego trójpaku”
ostała się odrębna Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 2015 r. (na marginesie
– również nieczytelna [5] i wielokrotnie nowelizowana, jednak wyodrębnienie należy ocenić pozytywnie, gdyż łatwiej pracować z dwiema nieczytelnymi ustawami
niż jedną podwójnie nieczytelną). Również prace nad wdrożeniem rynku mocy od
początku toczyły się z założeniem, że zostanie on wprowadzony odrębną ustawą.
W obszarze energetyki funkcjonuje kilka innych ustaw (m.in. o efektywności energetycznej20 czy zapasach paliw21), co wymusza staranne śledzenie stanu prawnego,
lecz zwiększa czytelność poszczególnych regulacji. Na marginesie warto zadać pytanie, czy dyrektywa dotycząca wychwytu i składowania dwutlenku węgla (CCS)22
nie mogła zostać implementowana w formie odrębnej ustawy, odsyłającej w dużej
mierze do PE. Stan i liczba projektów demonstracyjnych CCS23 pozwalają nabrać
wątpliwości, czy w tej dziedzinie występuje pilna potrzeba regulacji. Niestety, implementacja dyrektywy CCS dokonała się poprzez nowelizację między innymi PE,
pogarszając jeszcze czytelność tej ustawy.
Wśród problemów PE należy jeszcze wskazać podział regulowanej materii pomiędzy ustawę, rozporządzenia i IRiESP. Przepisy ustawy pozostają na dużym
poziomie ogólności, poprzez art. 9 ust. 3 i 4 delegując znaczny zakres spraw do
uregulowania w tzw. rozporządzeniu systemowym (RS). RS reguluje wiele aspektów funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, począwszy od podziału odbiorców na grupy i stawianych im wymagań technicznych, przez funkcjonowanie rynku bilansującego i zasady rozliczania generacji wymuszonej, aż
do sposobu rozstrzygania reklamacji. Tak szeroki zakres był dobrym rozwiązaniem w okresie, gdy zasady rynkowe i techniczne leżały przede wszystkim w gestii polskiego prawodawcy i krajowych interesariuszy, a otoczenie nie wymagało
dynamicznych zmian. Wprowadzanie poprawek do RS jest bowiem bardzo trudne właśnie ze względu na jego zakres – ze względu na delikatny balans interesów
podmiotów objętych tym rozporządzeniem, jakiekolwiek otwarcie prac legislacyjnych wystawia dysponenta aktu – ministra właściwego ds. energii – na zalew
sprzecznych postulatów. Być może z tego powodu aktualne RS z 2007 r. było nowelizowane tylko dwa razy, w 2008 r. Akt ma zatem już ponad 10 lat i może być
w dużej mierze nieaktualny – np. zakres przedmiotowy załącznika nr 1 (warunki
techniczne przyłączania urządzeń) będzie wkrótce podlegać tzw. wymogom ogólnego stosowania opracowanym na podstawie przyłączeniowych kodeksów sieci
(RfG24, DCC25 i HVDC26). Miejsce bardzo ogólnych zasad udostępniania zdol-

15

16
17

Projekt ustawy Prawo energetyczne, http://legislacja.
rcl.gov.pl/projekt/19295, dostęp 15.09.2018 r.
Projekt ustawy Prawo gazowe, http://legislacja.rcl.
gov.pl/projekt/19302, dostęp 15.09.2018 r.
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii,
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/19349, dostęp
15.09.2018 r.; ostatecznie ustawa z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 1269 ze zm.).
Por. uzasadnienie do projektu ustawy Prawo
energetyczne, http://legislacja.rcl.gov.pl/
docs//2/19295/97872/97873/dokument62050.pdf,
dostęp 15.09.2018 r.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1139_en.htm
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw, druk
nr 946 z 18 października 2012 r., http://www.sejm.gov.
pl/sejm7.nsf/druk.xsp?

22

23
24

25

26

Por. https://www.forbes.pl/wiadomosci/duzy-trojpak-energetyczny-jeszcze-w-tym-roku/3cczpq7,
dostęp 28.09.2018 r.
Zob. rejestr spraw naruszeniowych http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringementsproceedings/infringement_decisions/?lang_code=en, sprawy nr 20112202 oraz 20112201.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1323).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG,
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE,
2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006, Dz.U. L 140 z 5.6.2009, str. 114–135, implementowana
przez ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz
niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1238.
Zob. https://ccsnetwork.eu/content/ccs-projects
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci
dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, Dz.U. L 112
z 27.4.2016, str. 1–68.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci
dotyczący przyłączenia odbioru, Dz.U. L 223 z 18.8.2016, str. 10–54.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci,
określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego
oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, Dz.U. L 241 z 8.9.2016, str. 1–65.
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Ú ności międzysystemowych z paragrafu 18 zajmą wkrótce szczegółowe metody

opracowywane na mocy rozporządzenia CACM27. Niewątpliwie nie świadczy
na korzyść PE sytuacja, w której zasadniczy akt wykonawczy teoretycznie obowiązuje, ale w praktyce znacznej części jego przepisów nie stosuje się ze względu
na zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. Należy więc stwierdzić, że
sposób podziału materii regulowanej pomiędzy PE i RS nie przystaje do obecnych uwarunkowań.
PE zawiera jednak drugi, bardziej elastyczny mechanizm regulowania szczegółowych zagadnień – IRiESP. Instrukcja, ze względu na prostsze zasady zmian
i większą swobodę legislacyjną, stała się w praktyce podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. Zakres przedmiotowy instrukcji ustawodawca określił w sposób półotwarty, tzn. z użyciem
zwrotu „w szczególności” oraz pojemnych stwierdzeń, jak np. „warunki, jakie muszą być spełnione w zakresie bilansowania systemu”. IRiESP pokrywa się częściowo zakresem przedmiotowym z RS, co pozwala na umieszczanie w niej – w zakresie niesprzecznym z RS – niezbędnych nowych regulacji,
których w RS brakuje. Tak więc np. IRiESP zawiera znacznie szerszy katalog
usług systemowych, w tym wprowadzone stosunkowo niedawno (usługi DSR
i interwencyjnej rezerwy zimnej).
Zakres przedmiotowy IRiESP również podlega w coraz większym stopniu
prawu UE. Miejsce krajowych zasad zajmują bowiem kodeksy sieci oraz opracowywane na ich podstawie metody i warunki, mające pierwszeństwo przed
instrukcją jako wydawane na podstawie prawa UE. Niedostateczne wplecenie
kodeksów sieci w krajowe regulacje to kluczowy aspekt, w jakim PE wydaje się być niedostosowane do III pakietu energetycznego. Oprócz niejasnego
– w stanie prawnym z chwili pisania niniejszego artykułu – statusu metod
i warunków można zauważyć również niedostosowanie przepisów taryfowych
do realizacji zadań z kodeksów – rozporządzenie taryfowe nakazuje kalkulację
stawek opłat na podstawie kosztów planowanych (ex ante), podczas gdy np. art.
75 rozporządzenia CACM wprost przyznaje operatorom prawo do uzyskania
zwrotu ex post kosztów realizacji określonych w nim zadań.
W kwietniu 2017 r. odbyła się uroczysta konferencja z okazji 20-lecia obowiązywania PE. Uczestnicy m.in. zdiagnozowali problem z jego czytelnością
oraz opisali panujące w UE trendy28. W mojej ocenie trendy te wymuszają
fundamentalną zmianę podejścia do regulacji sektora, dorównującą zakresem
zmianie dokonanej wprowadzeniem PE w 1997 r.

4. Dlaczego poprzez obecne PE nie da się wdrożyć CEP?
O ile zmiany wprowadzane kolejnymi trzema unijnymi pakietami energetycznymi miały charakter ewolucyjny, o tyle CEP stanowi prawdziwą prawną rewolucję. W tej chwili trwają jeszcze prace legislacyjne; kluczowe dla
zagadnienia akty prawne są na etapie trilogów. Poszczególne rozwiązania
pakietu były już szeroko komentowane na łamach „Elektroenergetyki”
[2, 3]. Podkreślenia wymaga jednak, że do ich wprowadzenia mają służyć
bezprecedensowo obszerne i szczegółowe przepisy prawa, w tym bezpośrednio obowiązującego (rozporządzeń). Nowa dyrektywa w wersji z podejścia
ogólnego Rady liczy ponad 150 stron, podczas gdy dyrektywa 2009/72/WE
ma ok. 40 stron. Wzrost objętości przepisów to jednak tylko symptom istot27

28

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi,
Dz.U. L 197 z 25.7.2015, str. 24–72.
Zob. http://biznesalert.pl/ustawa-prawo-energetyczne-miedzy-prawem-a-polityka-relacja/,
dostęp 27.09.2018 r.
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nego zjawiska: coraz większej autonomii
Unii Europejskiej jako samodzielnego
systemu prawnego (a nie tylko pewnych
wspólnych ram dla państw członkowskich), co zauważono już w pierwszej dekadzie XXI w. [8] Polityka UE zmierza
do przeniesienia na obszar regionalny zagadnień dotąd zarezerwowanych w dużej
mierze dla państw, m.in. bezpieczeństwa
dostaw (zarówno operacyjnego29, jak
i długoterminowego30) czy polityki klimatyczno-energetycznej31, przez co prawo
UE coraz bardziej upodabnia się do systemów prawnych państw członkowskich
[8]. Zjawisko jest systemowe i nie ma znaczenia wynik negocjacji między Parlamentem Europejskim i Radą w poszczególnych obszarach.
W tych warunkach niezbędna może
być całkowita rekonstrukcja krajowych
ram instytucjonalnych – w tym wyposażenie organów państwa w narzędzia
działania na poziomie regionalnym oraz
zmiana zakresu ich kompetencji. Łatwiej
dokonać tego poprzez opracowanie „od
zera” nowej ustawy, niż poprzez nowelizację istniejącej. Przemyślenia na nowo
wymagają na przykład przepisy dotyczące działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
– obecne przepisy o tzw. stopniach zasilania stanowią implementację dyrektywy 2005/89/WE. Akt ten zostanie zastąpiony rozporządzeniem ws. planów
gotowości na ryzyko (RPP), zaś już obecnie szczegółowe procedury związanych
z obroną i odbudową systemu reguluje
29

30
31

Zob. art 31-44 projektu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wewnętrznego rynku energii elektrycznej,
COM/2016/0861 final, oraz projekt
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń
w sektorze energii elektrycznej i uchylającego
dyrektywę 2005/89/WE, COM/2016/0862 final.
Ibid., art. 18.
Zob. projekt Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania
unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę
94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę
2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009,
rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę
2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE,
dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE,
dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE)
2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie
(UE) nr 525/2013, COM/2016/0759 final
(rozporządzenie Energy Union Governance).

Rysunek 1

Objętość przepisów o zakupie usług systemowych przez OSP – dyrektywa 2009/72/WE i nowa dyrektywa rynkowa. Źródło: opracowanie własne.

tzw. kodeks NC ER32. W kwestii współpracy regionalnej należy również wskazać, że przepisy przewidują liczne sytuacje kolegialnego podejmowania decyzji
przez państwa członkowskie, zwłaszcza
w przedmiocie konfiguracji stref rynkowych. Przepisy krajowe muszą jasno
wskazywać właściwy organ i tryb jego
działania.
W kwestii przepisów wymagających
transpozycji poprzez ustawy krajowe należy wskazać, że nowa dyrektywa w sprawie wewnętrznego rynku energii, która
zastąpi dyrektywę 2009/72/WE, istotnie
zmienia charakter implementacji państw
członkowskich. Zagadnienia dotychczas
uregulowane na dużym poziomie ogólności, jak np. usługi systemowe [2], oferta kierowana do odbiorców energii czy
zasady działania agregatorów, wkrótce
zostaną poddane szczegółowym, wręcz
kazuistycznym zasadom. Wdrożenie polityki unijnej w zakresie pozycji konsumenta oraz rozwoju udziału strony popytowej
32

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia
24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci
dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy
systemów elektroenergetycznych, Dz.U. L 312
z 28.11.2017, str. 54–85.

wymaga z kolei zaprojektowania tzw. inteligentnego opomiarowania jako zasady, a nie wyjątku, oraz zapewnienia narzędzi do realizacji ambitnych projektów w tym zakresie. Warto np. porównać art. 3 ust. 11 obecnej dyrektywy:
(11. W celu promowania efektywności energetycznej, państwa członkowskie (...)
zdecydowanie zalecają przedsiębiorstwom energetycznym optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, na przykład poprzez dostarczanie usług w zakresie zarządzania energią, rozwój innowacyjnych formuł cenowych lub poprzez
wprowadzenie, w stosownych przypadkach, inteligentnych systemów pomiarowych lub inteligentnych sieci)
z projektem nowej dyrektywy, który właściwie każdemu z ww. rozwiązań poświęca odrębny przepis, nakazując państwom członkowskim m.in. zagwarantowanie odbiorcom: prawa do żądania umów ze zmiennymi cenami (art. 11),
braku konieczności uzyskania zgody dostawcy na zawarcie kontraktu z agregatorem (art. 13 ust. 1) czy dostępu do bezpłatnych usług porównywania oferty
dostawców energii (art. 14). Przepisy już dość szczegółowe w projekcie przedłożonym przez Komisję zostały znacznie rozszerzone w Radzie (dodano np.
listę kryteriów, jakie musi spełniać „porównywarka”). Transpozycja powinna
polegać na zastosowaniu konkretnych rozwiązań pozwalających na realizację założeń dyrektywy w danym kraju, np. ze względu na charakterystyczny
układ instytucjonalny. Zob. też rysunek 1 – porównanie rozległości przepisów
o usługach systemowych (szerzej na ten temat [2]). Niewątpliwie samo przepisanie przepisów do ustawy nie zapewni odbiorcom ani nowym graczom na
rynku usług systemowych należytej ochrony. Można ją natomiast zapewnić
np. poprzez narzucenie konkretnych standardowych rozwiązań umownych.
W kwestii nowego rozporządzenia rynkowego warto z kolei zwrócić uwagę,
że nowe przepisy utrzymują instytucję kodeksów sieci, przy czym można się
spodziewać większej dynamiki ich opracowywania i zmian. Niestety w obecnej strukturze PE kodeksy sieci muszą być „doklejane” do innych regulacji,
ponieważ nie zostały przewidziane od początku jako element otoczenia prawnego – również w „małym trójpaku”. Warto także wskazać na trend wzmoc-
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Ú Rysunek 2

III pakiet – punkt wyjścia

III pakiet – stan docelowy

pakiet „Czysta energia”

Schematyczne przedstawienie proporcji materii regulacyjnej. Źródło: opracowanie własne.

nienia kompetencyjnego ACER kosztem ograniczenia uprawnień krajowych
organów regulacyjnych.
Powyższe okoliczności to jedynie wybrane zagadnienia spośród wielu nowych rozwiązań, które czynią implementację aktów prawnych w ramach CEP
znacznie trudniejszą i wymagającą większego nakładu zasobów w porównaniu
z dotychczasowymi pakietami energetycznymi. Doświadczenie z „trójpakami”
nie nastraja jednak pozytywnie w kwestii praktyki z transpozycją prawa unijnego – często dokonywaną pospiesznie, pod presją terminów. Niekiedy brakuje
możliwości zidentyfikowania lub wypracowania najlepszych dla obywateli i gospodarki rozwiązań. Oczywiście nie jest to wynik złej woli urzędników, lecz
raczej niewystarczającego wyposażenia administracji centralnej w narzędzia
niezbędne do realizacji tych zadań. Niezbędna jest możliwość przeznaczenia
na te działania odpowiednich zasobów ludzkich na adekwatnie długi czas, lecz
także dobra wola oraz współpraca wszystkich aktorów z sektora energetyki.
Co możemy zatem zrobić, aby dostosować się do nowych unijnych ram prawnych, efektywnie wykorzystując posiadane zasoby?

5. Jaką postać powinny mieć przepisy nowej ustawy
dla elektroenergetyki?
Po pierwsze, mimo że sektor gazowniczy również się zmienia, wciąż pozostaje
pod rządami III pakietu energetycznego – nie są to zmiany tak rewolucyjne jak
w sektorze elektroenergetyki. Również synergia z regulacją sektora paliw wydaje się coraz mniejsza. W związku z tym nowa ustawa, która zajmie miejsce PE,
powinna być przede wszystkim odrębną ustawą ustrojową dla sektora elektroenergetyki. Być może nawet warto rozważyć większe rozdrobnienie regulacji, aby
jedna ustawa o mniejszej objętości odpowiadała jednemu elementowi regulacji
unijnej, a wszystkie tworzyły spójny pakiet. Takie rozwiązanie byłoby również
łatwe do pogodzenia z aktualnymi ustawami odrębnymi o OZE, efektywno-
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ści energetycznej i rynku mocy. W kwestii
planów dla energii i klimatu33 warto wskazać, że mają one obejmować znacznie szerszy zakres niż polityka energetyczna z PE,
np. sektory rolnictwa i leśnictwa. Nie wydaje się właściwym regulowanie tak strategicznego, „ponadresortowego” zagadnienia
w „resortowej” ustawie, jaką jest PE, lecz raczej w odrębnym akcie, którego „właścicielem biznesowym” byłaby Rada Ministrów.
Niezależnie od wybranej konfiguracji nowe przepisy będą przede wszystkim
służyły wykonaniu decyzji państwa członkowskiego określonych w dyrektywie oraz
utworzeniu krajowych ram realizacji zasad wynikających z rozporządzeń. Nowe
ramy powinny uwzględniać nacisk na regionalny wymiar działań państw, w tym
określać sposób działania właściwych organów – zwłaszcza ministra właściwego
ds. energii – jako reprezentantów państwa
członkowskiego. Pojawia się również szansa na uwzględnienie kodeksów sieci jako
naturalnych elementów otoczenia regulacyjnego – „inteligentny”, samoadaptujący się mechanizm ich implementacji powinien działać tak, aby metody i warunki
33
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opracowywane na ich podstawie stanowiły ogólną, elastyczną kategorię dokumentów o jasnym charakterze prawnym i zakresie obowiązywania, a podejmowanie
decyzji, do których kodeksy upoważniają państwa członkowskie (np. wybór właściwych podmiotów do realizacji określonych zadań) nie musiało się odbywać
w drodze zmiany ustawy. Przepisy powinny również uwzględniać perspektywę rozszerzenia katalogu kodeksów sieci.
Wobec powyższego należy się zastanowić, jaką rolę powinna spełniać IRiESP
w nowych ramach prawnych, i od razu
obudować ją stosownymi przepisami. Jeżeli będzie wciąż traktowana jak dokument
odrębny od metod i warunków opracowywanych na podstawie kodeksów, jej zakres
przedmiotowy będzie się stale zawężać34.
IRiESP w takim modelu stanie się w końcu miejscem na miscellanea – postanowienia „inne”, zapełniające luki pomiędzy
regulacjami kodeksowymi i pozostające
bez wpływu na rynek europejski, ewentualnie na wymogi i standardy techniczne
niewymagające zatwierdzenia przez regulatora (por. art. 41 NC ER). Dla uniknięcia potencjalnych konfliktów, w taki właśnie sposób musiałby być sformułowany
w ustawie zakres przedmiotowy instrukcji. Być może warto więc rozważyć zmianę podejścia i traktować instrukcję nie jako
jednolity dokument, ale jako skoroszyt czy
zbiór dokumentów regulujących prawa
i obowiązki operatorów oraz użytkowników systemu elektroenergetycznego? Takie
rozwiązanie funkcjonuje już na Węgrzech,
gdzie użytkowników systemu obowiązuje
kodeks sieciowy składający się z części międzynarodowej (w skład której wchodzą metody i warunki z kodeksów) oraz krajowej.
Kluczowe jest, aby dokument albo ich zbiór
miał formułę otwartą, a reagowanie na dynamiczne zmiany w otoczeniu regulacyjnym nie wymagało częstych zmian ustawy
(np. w celu rozszerzenia zakresu przedmiotowego por. art. 9g ust. 4 pkt 2a PE).
Podobnie otwartą formułę powinny mieć przepisy krajowe odnoszące się
do obowiązków z przepisów unijnych,
w szczególności tam, gdzie przewiduje się
możliwość modyfikacji ich zakresu. Dotyczy to zwłaszcza koordynacji regionalnej
– jednego z najbardziej kontrowersyjnych
zagadnień w CEP. PE nie uwzględnia kwestii wpływu działalności obecnych regio-

nalnych koordynatorów bezpieczeństwa (RSC) na wykonywanie zadań OSP.
Obecnie nie jest jasne, jaki kształt podmioty te przybiorą ostatecznie w nowych przepisach (czy organów o wiążących uprawnieniach decyzyjnych, jakby chciał tego Parlament Europejski, czy ciał doradczych, co preferuje Rada),
niemniej nowa ustawa powinna uwzględniać zarówno działalność OSP w kontekście regionalnym, jak i udział krajowego organu regulacyjnego w nadzorze
nad podmiotem koordynującym.
Fundamentalnie powinny zmienić się przepisy wykonawcze. Zważywszy na
rosnącą rolę kodeksów sieci i regulacji unijnych, odpowiednik obecnego RS
może w przyszłości być w ogóle niepotrzebny – „szczegółowe warunki funkcjonowania systemu” będą określone dostatecznie szczegółowo w innych przepisach. Należy jednak wyciągnąć wnioski z trudności ze zmianami RS i w razie
potrzeby zawrzeć w ustawie delegacje do bardziej licznych, ale węższych zakresowo rozporządzeń, tak jak uczyniono to w ustawie o OZE, zawierającej aż
22 delegacje. Takie rozwiązanie może wydawać się przejawem „nadregulacji”,
jednak wrażenie jest nieuzasadnione. Rozdrobnienie aktów wykonawczych do
poziomu, w którym jeden akt odpowiada mniej więcej jednej decyzji politycznej, ułatwia ich nowelizowanie – skoncentrowany proces konsultacji publicznych i międzyresortowych eliminuje zjawisko „wrzucania” przez interesariuszy zmian niedotyczących zagadnienia będącego przedmiotem nowelizacji.
Pozwala to na bardziej elastyczne reagowanie na zmieniające się okoliczności.
Niezbędne są również zmiany przepisów taryfowych. CEP przewiduje daleko idące urynkowienie obszarów wpływających na taryfy operatorów sieci,
zwłaszcza kwestię płatności za usługi systemowe – jeśli OSP będzie pozyskiwał je w sposób rzeczywiście konkurencyjny, nie jest w stanie dokładnie zaplanować kosztów. Ten i inne elementy zwiększające ryzyko finansowe sprawiają, że od modelu sztywnej taryfy kalkulowanej ex ante powinno się przejść
do modelu tzw. konta regulacyjnego, w którym OSP ma możliwość odzyskania nadmiernych kosztów, a jednocześnie nie uzyskuje niesłusznie wysokich
przychodów. Również wykonywanie zadań z kodeksów wymaga jasno określonego prawa do odzyskania ex post poniesionych kosztów – nie tylko przez
OSP, lecz także OSD.
Jak wskazano wyżej, istotne zmiany czekają obszar działań związanych
z kryzysami i koniecznością odbudowy systemu elektroenergetycznego. Rozporządzenie RPP nakazuje państwom wybranie organu kompetentnego w zakresie opracowania i wdrożenia planu gotowości na ryzyko. Można tutaj rozważyć pewne zmiany instytucjonalne, jeśli pozwoli to lepiej wykorzystać zasoby
państwowej administracji – np. organem odpowiedzialnym mógłby zostać
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a minister właściwy ds. energii koncentrowałby się na kwestiach strategicznych dotyczących europejskiego i regionalnego wymiaru rynku, a także na długoterminowym planowaniu.
Trafne wybory instytucjonalne będą istotnym czynnikiem wpływającym na to,
czy polscy odbiorcy i użytkownicy rynku odniosą korzyści z nowych regulacji.
Przeniesienie większej części kompetencji na poziom regionalny i unijny oznacza również, że wzrośnie znaczenie adekwatnej reprezentacji w europejskich
instytucjach. Dotyczy to przede wszystkim organów państwowych, w szczególności URE – jeśli polski regulator nie będzie mieć możliwości zatrudnienia
kompetentnych, zmotywowanych specjalistów oraz zapewnienia ich fizycznej
obecności w gremiach, gdzie zapadają ważne dla polskiego rynku decyzje, nie
należy oczekiwać, że nasze postulaty zostaną należycie uwzględnione. Dotyczy
to także OSD, którzy w przyszłości mają być zrzeszeni w „dystrybutorskim”
odpowiedniku ENTSO-E (EU DSO Entity). Wskazane są zatem rozwiązania
stanowiące dla operatorów zachętę do aktywności na forach europejskich. Podatnicy i odbiorcy energii powinni postrzegać koszty funkcjonowania URE
oraz koszty ponoszone przez operatorów na działalność międzynarodową jako
inwestycję w reprezentację swoich interesów.

Ú

29
PRAWO

28

Ú

6. Konieczność proaktywnej implementacji prawa UE.
Czas na zmiany

English summary

Jak już wskazałem, z opisanych powyżej powodów przepisy CEP nie zadziałają
poprawnie, jeśli się je biernie „transponuje” poprzez przepisanie do krajowej
ustawy. Akty prawne w pakiecie są zbyt obszerne, szczegółowe i skomplikowane. Ciężar regulacji nieubłaganie przesuwa się w kierunku Unii Europejskiej,
co czeka nie tylko elektroenergetykę, lecz w przyszłości również inne sektory
infrastrukturalne (kolej, gazownictwo).
Wśród celów CEP35 wskazano m.in. wzmocnienie pozycji konsumentów
i zwiększenie konkurencji. Oczywiście wobec wprowadzanych rozwiązań można skierować wiele zarzutów dotyczących ich nieefektywności czy suboptymalności, o czym PSE pisały w różnych stanowiskach [7]. Niemniej, jeśli przepisy
pakietu zadziałają zgodnie z założeniami, polscy odbiorcy energii – konsumenci i przedsiębiorcy – muszą mieć narzędzia i warunki, aby uzyskać dostęp do
taniej energii (z importu lub wytwarzanej w kraju), jak również czerpać korzyści z aktywnego udziału w nowych segmentach rynku (np. usług systemowych
świadczonych przez agregatorów). Tak więc Polska powinna wykorzystać do
maksimum możliwości, jakie daje pakiet, niezależnie od jego oceny. Ten efekt nie
zostanie uzyskany, jeśli wdrażanie prawa UE w obszarze elektroenergetyki będzie
się koncentrowało się na unikaniu odpowiedzialności za naruszenie traktatów.
Komisja zaproponowała przepisy w ramach CEP jako nowe akty prawne, gdyż
uznała, że „poprawienie” III pakietu nie wystarczy do spełnienia założonych celów. Czy w tej sytuacji PE, powstałe pod koniec XX wieku, można dostosować do
tak radykalnie zmienionego otoczenia kolejną nowelizacją? Trudno sobie to wyobrazić. PE sprawdziło się jako narzędzie osiągnięcia celu, jaki postawiono sobie
ponad 20 lat temu. Jednak nawet najlepsze narzędzia, które można w nieskończoność naprawiać i remontować, mogą okazać się nieużyteczne do wykonywania zadań, których istnienia nie mogli przewidzieć w przeszłości twórcy tych narzędzi.

The article discusses the inadequacy of
Energy law act, in force since 1997, as
a foundation of current and future regulation of the energy sector. After a short
presentation of key characteristics of the
original statute, I describe problems with
application and amendment of the current legal status. Afterwards, I present
arguments on why the current Energy law should be repealed and replaced
with a new systemic act. Finally, I outline a possible shape of such an act which
would enable effective policy making in
the field of energy, as well as safeguarding
the interests of Polish energy users and
market participants in the new European regulatory environment. 
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Streszczenie
Mija już 6 lat od wejścia w życie rozporządzenia REMIT, które wprowadziło system
monitorowania hurtowego rynku energii
w celu zapewnienia przejrzystości i integralności tego rynku na wzór przepisów
mających zastosowanie do rynków finansowych. Wdrożenie obowiązków i zakazów określonych w tym rozporządzeniu
wymagało wiele pracy zarówno ze strony uczestników rynku, jak i ACER. Do
rozporządzenia REMIT i rozporządzenia
wykonawczego do tego rozporządzenia
opublikowano dziesiątki stron stanowisk
interpretacyjnych w postaci wytycznych,
podręczników, dokumentacji technicznej,
pytań i odpowiedzi oraz listów otwartych
ACER. Już drugi rok z rzędu w Lublanie
odbywa się Forum, które jest miejscem
wspólnej dyskusji wszystkich zainteresowanych stron i dotyczy stanu wdrożenia rozporządzenia REMIT, jak również
wyzwań w zakresie dalszej poprawy integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

Wstęp

6 i 7 września 2018 r. w Lublanie odbyło się drugie Forum w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (2nd Energy Market Integrity

Drugie Forum w sprawie
integralności i przejrzystości
hurtowego rynku energii
– stan wdrożenia
rozporządzenia REMIT
oraz wyzwania na przyszłość
and Transparency Forum). Wydarzenie po raz drugi zostało zorganizowane
przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej ACER),
we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Słowenii. Celem tego
wydarzenia była wspólna dyskusja wszystkich zainteresowanych stron, dotycząca stanu wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości na hurtowym rynku energii (dalej rozporządzenie REMIT), jak również wyzwań w zakresie
dalszej poprawy integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Omówione zostały dotychczasowe działania związane z obszarem raportowania
danych o transakcjach, publikacji informacji wewnętrznych oraz monitorowania i wykrywania nadużyć na hurtowym rynku energii. Szczegółowe omówienie dyskusji oraz konkluzji, podsumowujących Forum, zostało przedstawione w dalszej części artykułu. Wcześniej opisane zostały najważniejsze
informacje dotyczące celu rozporządzenia REMIT oraz instrumentów i narzędzi dla jego realizacji.

1. REMIT – geneza i cel regulacji
28 grudnia 2011 r. wraz z wejściem w życie rozporządzenia REMIT wprowadzony został system monitorowania hurtowego rynku energii na wzór przepisów mających zastosowanie do rynków finansowych. Objęcie takim nadzorem
sektora energetycznego było konsekwencją postępującej harmonizacji rynków
na poziomie Unii Europejskiej, co spowodowało, że nadużycia na rynku w jednym państwie członkowskim często oddziałują nie tylko na kształtowanie się
cen hurtowych energii elektrycznej i gazu ziemnego poza granicami tego państwa, ale również na ceny detaliczne dla konsumentów i mikroprzedsiębiorstw.
Prawodawca unijny postanowił wprowadzić na poziomie europejskim efektywny systemu nadzoru, tak aby rozbieżności w ustawodawstwach krajowych
nie prowadziły do rozmywania odpowiedzialności oraz zakłóceń w funkcjonowaniu wewnętrznego rynku energii. Jak czytamy w preambule REMIT, celem tego rozporządzenia jest ustanowienie zharmonizowanych ram, w tym
odpowiedniego systemu nadzoru w celu zapewnienia przejrzystości hurtowego
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Ú rynku energii oraz jego integralności, czyli eliminacji nadużyć na tym rynku.

Zapewnić ma to wzrost zaufania do hurtowego rynku energii oraz spowodować, że ceny na nim ustalane będą odzwierciedlać uczciwą i konkurencyjną
rynkową grę popytu i podaży w interesie odbiorców końcowych.
Rozporządzenie REMIT ma zastosowanie do zachowań uczestników rynku energii w odniesieniu do obrotu produktami energetycznymi nabywanymi i sprzedawanymi w obrocie hurtowym. Definiuje ono uczestnika rynku,
jako każdą osobę, w tym operatora systemu przesyłowego, która przeprowadza transakcje obejmujące składanie zleceń na co najmniej jednym hurtowym rynku energii. Hurtowym rynkiem energii jest natomiast każdy rynek
w obrębie UE, na którym prowadzony jest obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym. Rozporządzenie REMIT odnosi się
do energii elektrycznej i gazu, jednakże w niniejszym artykule odniesiono się
głównie do energii elektrycznej.

2. Instrumenty i narzędzia dla realizacji celu
rozporządzenia REMIT
2.1. Obowiązki uczestników rynku w zakresie publikacji
informacji wewnętrznych

Realizacji celu rozporządzenia REMIT, w szczególności w zakresie zwiększania przejrzystości na hurtowym rynku energii, służy obowiązek podawania
do wiadomości publicznej posiadanych informacji wewnętrznych, czyli informacji, które mogą mieć znaczący wpływ na ceny na hurtowym rynku energii. Obowiązek ten odnosi się do informacji dotyczących przedsiębiorstwa lub
instalacji, których dany uczestnik rynku jest właścicielem lub w stosunku do
których odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub w części. Obejmuje on
informacje mające znaczenie dla zdolności i wykorzystania instalacji służących
produkcji, magazynowaniu i przesyłaniu energii elektrycznej, w tym dotyczące planowanej i nieplanowanej niedyspozycyjności tych instalacji. Informacje
wewnętrzne powinny zostać podane do wiadomości publicznej niezwłocznie
w terminie umożliwiającym prawidłową i terminową ocenę tych informacji
przez uczestników rynku. W przypadku informacji wewnętrznych, odnoszących się do zdarzeń przyszłych i w związku z tym związanych z niepewnością
co do okoliczności dotyczących tych informacji, wymóg podania do wiadomości publicznej jest spełniony, jeżeli opublikowane zostaną informacje najbardziej rzetelne na moment publikacji tej informacji. W przypadku zmiany
ww. okoliczności lub założeń związanych z tą informacją, opublikowana informacja wewnętrzna powinna zostać zaktualizowana. Uczestnicy rynku mogą
na własną odpowiedzialność, w drodze wyjątku, opóźnić podanie informacji
wewnętrznej do wiadomości publicznej, aby nie naruszyć swych uzasadnionych interesów. Opóźnienie publikacji informacji wewnętrznej REMIT jest
możliwe jedynie, gdy niepodanie tej informacji do wiadomości publicznej nie
wprowadzi w błąd uczestników rynku i pod warunkiem, że do czasu publikacji tej informacji zapewniona zostanie jej poufność.
Zgodnie z wytycznymi ACER1, preferowanym miejscem publikacji informacji wewnętrznych są platformy informacyjne, jednakże dopuszcza się publikację tych informacji na własnych stronach internetowych uczestników rynku.
Wytyczne ACER podają minimalne wymagania techniczne dla sposobu publikacji, zgodnie z którymi m.in. informacja powinna być opublikowana z zastosowaniem kanału RSS (tzw. web feed), czyli narzędzia służącego do szybkiego
informowania i dostarczania treści do użytkownika. ACER zdefiniował2 stan-

dardowe schematy XML służące do publikacji informacji wewnętrznych z zastosowaniem kanału RSS, tj.:
• niedostępność urządzeń elektroenergetycznych (Unavailability of electricity facilities) – schemat do wykorzystania przy publikacji tzw. UMMs (Urgent
Market Messages) dla każdej planowanej i nieplanowanej niedyspozycyjności
infrastruktury elektroenergetycznej,
która może w znaczący sposób wpłynąć na ceny na hurtowym rynku energii;
• niedostępność urządzeń gazowych
(Unavailability of gas facilities);
• inne informacje rynkowe (Other market information) – schemat do wykorzystania przy publikacjach informacji
innych niż powyższe, które mogą znacząco oddziaływać na ceny, ale są mniej
ustrukturyzowane i mniej częste (np.
sprawy korporacyjne, rozwojowe, oddawanie nowych inwestycji, itp.).
Następnie poinformował, że od 7 stycznia 2017 r. rozpocznie pobieranie informacji wewnętrznych poprzez kanały RSS, ale
tylko z platform informacyjnych wymienionych na portalu dotyczącym rozporządzenia REMIT, dostępnym na stronie
internetowej ACER3. O dacie rozpoczęcia pobierania informacji wewnętrznych
ze stron internetowych poszczególnych
uczestników rynku ACER miał poinformować w późniejszym terminie, co nie nastąpiło do dzisiaj.

2.2. Obowiązki uczestników rynku
w zakresie raportowania danych do ACER

W celu zapewnienia integralności hurtowego rynku energii, rozporządzenie
REMIT zobowiązało uczestników rynku do przekazywania do ACER danych
o zawartych transakcjach dotyczących
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, po uprzednim zarejestrowaniu się w europejskim
rejestrze uczestników hurtowego rynku energii. Gromadzenie ww. informacji przez ACER służy objęciu nadzorem
hurtowego rynku energii w celu wykrywania transakcji zawieranych w oparciu o w ykorzystanie informacji we2

1

Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament
and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency,
4th Edition; 22 March 2018
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3

Manual of Procedures on transaction data,
fundamental data and inside information
reporting; 12 July 2018
https://www.acer-remit.eu/portal/organisedmarketplaces

wnętrznych lub w wyniku manipulacji
lub próby manipulacji na rynku i w celu
zapobiegania takim transakcjom. Wykaz danych i transakcji objętych obowiązkiem sprawozdawczym oraz terminy ich raportowania zostały określone
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia
2014 r. w sprawie przekazywania danych,
wdrażającym art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku
energii. Najliczniejszą grupę kontraktów, które podlegają obowiązkowi raportowania stanowią kontrakty na dostawę energii elektrycznej. W grupie tej
mieszczą się zarówno kontrakty na fizyczną dostawę energii, jak i kontrakty, których przedmiotem są instrumenty pochodne odnoszące się do energii
elektrycznej. Do raportowania transakcji zawartych przez uczestników rynku
na zorganizowanych platformach obrotu
(np. giełdach towarowych, platformach
kojarzących transakcje) zostały zobowiązane podmioty prowadzące te platformy. Podmioty te oferują najczęściej
usługi raportowania również dla transakcji zawieranych poza tymi platformami, jednakże uczestnicy rynku mogą je
raportować również samodzielnie. Zarówno podmioty prowadzące platformy,
jak i podmioty raportujące transakcje
samodzielnie, są zobowiązane uzyskać
wcześniej status podmiotu raportującego RRM (ang. Registered Reporting
Mechanism), wypełniając szczegółowo
wszystkie techniczno-informatyczne
i proceduralne wymagania ACER, mające na celu w szczególności ochronę przekazywanych danych oraz zapewniające
wymagane przez ACER formaty przekazywanych danych. Oprócz raportowania
wskazanych powyżej kontraktów, REMIT nakłada również obowiązek raportowania tzw. danych podstawowych, tj.
informacji dotyczących zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, przesyłowi energii elektrycznej lub
zużywających energię elektryczną. Przy
czym obowiązek ten został podstawowo
nałożony na ENTSO-E za pośrednictwem centralnej platformy informacyjnej ENTSO-E, utworzonej zgodnie z rozporządzeniem nr 543/20134.

2.3. Zakazy nałożone na uczestników rynku

Rozporządzenie REMIT zakazuje manipulacji i prób manipulacji na hurtowym rynku energii, tj. podejmowania działań, które w sposób sztuczny wpływałyby na cenę produktów energetycznych. Ogólna definicja manipulacji została określona w rozporządzeniu REMIT. Zgodnie z tą definicją wyróżnia się
cztery różne kategorie manipulacji, tj. realizację fałszywych/wprowadzających
w błąd transakcji, pozycjonowanie ceny, realizację transakcji z użyciem fikcyjnego mechanizmu/podstępu i rozpowszechnianie informacji fałszywych
lub wprowadzających w błąd. W wytycznych ACER wskazane zostały przykładowe praktyki, mogące stanowić manipulację na rynku, zaczerpnięte z doświadczeń krajowych organów regulacyjnych, a także doświadczeń zebranych
na rynkach finansowych przez organa nadzorujące te rynki, przy czym szczegółowo, w dodatkowych wytycznych, ACER opisał dotychczas dwie praktyki,
tj. tzw. transakcje mylące („wash trade”)5 i rodzaj manipulacji, którym jest tzw.
gromadzenie zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na rynkach
intraday („capacity hoarding”)6. Wytyczne te skierowane są do krajowych organów regulacyjnych i mają pomóc im w monitorowaniu takich zachowań
uczestników rynku. W tabeli 1 przedstawiono ogólną definicję manipulacji,
określoną w rozporządzeniu REMIT.

Tabela 1. Definicja manipulacji

4

5

6

Typ manipulacji

Definicja

Transakcje mylące

Zawieranie transakcji lub składanie zleceń, które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu
na takie produkty lub ich ceny.

Pozycjonowanie ceny

Zawieranie transakcji lub składanie zleceń, poprzez które osoba lub
osoby działające w porozumieniu kształtują lub próbują kształtować cenę
jednego lub kilku produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie
hurtowym na sztucznym poziomie, chyba że osoba zawierająca taką
transakcję lub składająca takie zlecenie wykaże, że przyczyny jej działania
są zgodne z prawem, a taka transakcja lub takie zlecenie są zgodne
z praktykami rynkowymi przyjętymi na danym hurtowym rynku energii.

Fikcyjne mechanizmy
okołotransakcyjne

Zawieranie transakcji lub zleceń z użyciem fikcyjnych mechanizmów lub
innych form oszustwa lub podstępu, które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży
produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu
na takie produkty lub ich ceny.

Rozpowszechnianie
informacji fałszywych/wprowadzających w błąd

Rozpowszechnianie poprzez media, w tym internet, lub wszelkimi innymi
sposobami informacji, która generuje lub mogłaby tworzyć fałszywe lub
wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub
ich ceny, w tym rozpowszechnianie plotek oraz fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba je rozpowszechniająca wiedziała
lub powinna była wiedzieć, że informacja ta jest fałszywa lub wprowadza
w błąd.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania
i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009
Guidance Note 1/2017 on the application of article 5 of REMIT on the prohibition of market
manipulation – Wash Trade, 1st Edition; 19 June 2017
Guidance Note: 1/2018 on the application of article 5 of REMIT on the prohibition of market
manipulation – Transmission capacity hoarding, 1st Edition; 22 March 2018
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Rysunek 1
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Realizację najistotniejszych zadań w zakresie zwiększania przejrzystości i integralności hurtowego rynku energii powierzono ACER, określając kompetencje dotyczące monitorowania działalności handlowej uczestników hurtowego
rynku energii w celu wykrywania naruszeń rozporządzenia REMIT, tj. zakazu wykorzystania informacji wewnętrznych, manipulacji i prób manipulacji.
Tak jak opisano wyżej, ACER gromadzi zgłaszane przez uczestników rynku
dane dotyczące transakcji i zleceń oraz danych podstawowych i na ich podstawie monitoruje ich zachowania na hurtowym rynku energii. W przypadku
wystąpienia podejrzeń naruszenia rozporządzenia REMIT, ACER może żądać
od krajowych organów regulacyjnych dodatkowych informacji lub wszczęcia
dochodzenia. Ciężar wykrycia podejrzanych zachowań, po wstępnej weryfikacji przez ACER, spoczywa na krajowych organach regulacyjnych. W przypadku naruszeń o charakterze transgranicznym ACER może ustanowić i koordynować międzynarodowe grupy dochodzeniowe. Na rys. 1 przedstawiono
uproszczony schemat systemu nadzoru zachowań uczestników rynku, określony w rozporządzeniu REMIT.
Monitorując zachowania uczestników hurtowego rynku energii, ACER korzysta z systemu informatycznego ARIS (ang. ACER REMIT Information System) umożliwiającego gromadzenie przekazywanych danych o transakcjach
i danych podstawowych oraz ich analizę w celu wykrywania naruszeń rozporządzenia REMIT, tj. manipulacji, próby manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznych. Architektura systemu ARIS, przedstawiona na rys. 2,
zorganizowana jest na czterech poziomach. Poziom pierwszy (tier 1) to wsparcie procesu przekazywania danych o transakcjach i danych podstawowych,
do czego zostali zobowiązani uczestnicy rynku. Na poziomie drugim (tier 2)
dokonywany jest proces gromadzenia i przechowywania przekazanych da-

Rysunek 2

Validation

3. System nadzoru zachowań uczestników rynku
w celu wykrywania naruszeń rozporządzenia REMIT

nych. Na poziomie trzecim (tier 3) odbywa się przegląd i analiza zgromadzonych
danych w celu wykrycia podejrzeń manipulacji, prób manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznych. Wyniki tej
analizy wspierają również dochodzenia
prowadzone przez krajowe organy regulacyjne. Poziom czwarty (tier 4) obejmuje system udostępniania zgromadzonych
przez ARIS danych krajowym organom
regulacyjnym, organom regulacyjnym
rynków finansowych, krajowym organom
ds. konkurencji, europejskiemu urzędowi
nadzoru giełd i papierów wartościowych
ESMA. Na tym poziomie prowadzone są
również inne dodatkowe analizy, jak również publikacja niektórych zagregowanych
danych, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia REMIT.
Dodatkow ym źródłem informacji
o potencjalnych nadużyciach na hurtowym rynku energii jest również prowadzona przez ACER platforma notyfikacyjna (ang. Notification Platform),
dostępna ze strony internetowej ACER,
która umożliwia zgłoszenie do ACER
podejrzenia naruszenia rozporządzenia
REMIT każdej osobie (np. uczestnikowi rynku, dziennikarzowi), która podejrzewa nieprawidłowe zdarzenie lub zachowanie na hurtowym rynku energii.
Ważnym elementem struktury nadzoru
określonym przez rozporządzenie REMIT jest zobowiązanie tzw. podmiotów
zawodowo pośredniczących w zawieraniu
transakcji, czyli giełd energii, platform
brokerskich, ale również operatorów
systemów przesyłowych w odniesieniu
do rynku bilansującego, do niezwłocznego powiadamiania krajowego organu
regulacyjnego o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia związanego z zakazem

Web Portal (user interactive)

Rozporządzenie REMIT zakazuje również wykorzystywania informacji wewnętrznych. W ramach tego zakazu osoba mająca dostęp do informacji wewnętrznej (np. jako pracownik, członek zarządu, rady nadzorczej), nie może
dokonywać lub zlecać w oparciu o tę informację czynności dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, a ponadto jest
zobowiązana do zachowania tej informacji w poufności. W swoich wytycznych
ACER wymienił możliwe sygnały świadczące o wykorzystywaniu informacji wewnętrznych, takie jak znaczące transakcje realizowane przez głównych
uczestników rynku przed ogłoszeniem informacji mających duży wpływ na
ceny czy transakcje skutkujące nagłymi i nietypowymi zmianami wolumenu zleceń i cen przed ogłoszeniem informacji mających duży wpływ na ceny.

SFTP (user interactive or b2b)
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ARIS – system informatyczny ACER do realizacji monitorowania hurtowego rynku energii.
Źródło: Transaction Reporting User Manual (TRUM) Version 3.0, 26 April 2017

wykorzystania informacji wewnętrznych,
manipulacji lub próby manipulacji oraz
wdrożenia i utrzymywania odpowiednich i skutecznych mechanizmów w celu
identyfikacji takich przypadków.
Rozporządzenie REMIT nie określa sankcji za jego nieprzestrzeganie,
jednakże zobowiązuje do tego państwa
członkowskie oraz zobowiązuje do wyposażenia krajowych organów regulacyjnych w uprawnienia w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania
przepisów rozporządzenia REMIT. 30
października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która rozszerzyła
zakres uprawnień Prezesa URE, w szcze-

gólności w zakresie przeprowadzania kontroli lub wszczynania postępowania
wyjaśniającego w sprawach manipulacji, próby manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznych oraz wdrożyła sankcje zarówno administracyjne, jak i karne z tytułu niewykonywania obowiązków wynikających
z rozporządzenia REMIT. Sankcje, określone w ww. ustawie, przedstawione
zostały w tabeli 2. Nowelizacja określiła również podstawy prawne do współpracy na szczeblu krajowym między Prezesem URE, Prezesem UOKiK oraz
Przewodniczącym KNF w zakresie nadzoru i egzekwowania obowiązków
wynikających z rozporządzenia REMIT.

4. Forum w sprawie integralności i przejrzystości
hurtowego rynku energii – stan wdrożenia
rozporządzenia REMIT i wyzwania na przyszłość
Dyskusja na Forum w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii dotyczyła stanu wdrożenia wszystkich obszarów rozporządzenia
REMIT. Przedstawiciele ACER przedstawili najważniejsze działania podej-
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Ú Tabela 2. Sankcje za nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia REMIT

Sankcje administracyjne

Prezes URE może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł za:
• niepodawanie informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej;
• nieprzekazanie danych o transakcjach lub danych podstawowych do ACER bądź przekazanie danych nieprawdziwych
lub niepełnych;
• dokonywanie sprzedaży produktów energetycznych bez wpisu
do rejestru uczestników rynku lub niedokonanie aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym bądź podanie
w formularzu rejestracyjnym danych niepełnych lub nieprawdziwych;
• utrudnianie czynności kontrolnych prowadzonych przez pracowników URE w sprawach dotyczących manipulacji
na hurtowym rynku energii bądź niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej w zakresie produktów
energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.

Sankcje karne

• za dokonanie manipulacji na rynku energii grozi grzywna
do 5 000 000 zł, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; za wejście w porozumienie
z inną osobą mające na celu manipulację grozi grzywna do 2 000 000 zł;
• za wykorzystanie informacji wewnętrznych grozi kara grzywny
do 5 000 000 zł, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; jeśli takiego naruszenia dopuszcza się
członek zarządu lub rady nadzorczej bądź osoba posiadająca dostęp do takiej informacji w związku z wykonywaniem swojego zawodu
lub obowiązków, wówczas podlega grzywnie 5 000 000 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;
• za ujawnienie informacji wewnętrznej osobie nieuprawnionej grozi grzywna do 2 000 000 zł, kara ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 3;
• za zlecenie innej osobie lub nakłanianie innej osoby, w oparciu o informację wewnętrzną, do nabycia lub zbycia produktów
energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym grozi kara grzywny do 2 000 000 zł, kara ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 3.

mowane w ostatnim okresie i planowane w najbliższej przyszłości. Dyskusje
panelowe, w których brali udział przedstawiciele ACER, Komisji Europejskiej oraz sektora energetycznego, poświęcone były dotychczasowym efektom
wdrożenia rozporządzenia REMIT oraz wyzwaniom na przyszłość.
W zakresie raportowania danych przedstawiciele ACER zaprezentowali najnowsze statystyki. Obecnie w Europejskim Rejestrze Uczestników Rynku zarejestrowanych jest ponad 13500 uczestników rynku. Ponad 100 podmiotów,
posiadających status podmiotu raportującego RRM, przekazuje codziennie do
bazy danych w systemie informatycznym ARIS, informacje dotyczące ponad
2 milionów transakcji. Przekroczyło to oczekiwania ACER i wymaga obecnie znacznego zwiększenia nakładów na zapewnienie poprawnej i efektywnej
obsługi tych danych.
Przedstawiciele ACER podkreślili, że w pierwszym okresie po wprowadzeniu obowiązku raportowania danych o transakcjach i danych podstawowych
wykryto szereg nieprawidłowości związanych z poprawnością przesyłanych
danych. W 2017 roku ACER prowadził akcję informacyjną, publikując instrukcje jak uniknąć najczęściej powtarzających się błędów oraz regularnie organizował spotkania z podmiotami posiadającymi status podmiotu raportującego
RRM w celu omówienia problemów. Informacje o błędach przekazano także krajowym organom regulacyjnym, zobowiązując ich do większej kontroli
i nadzoru nad uczestnikami rynku. Wynikiem tych wszystkich działań jest
wzrost poziomu jakości przekazywanych danych. ACER wyraził zadowolenie
z tego powodu, a uczestnicy rynku podkreślali złożoność procesu raportowania oraz docenili wysiłki ACER w zakresie współpracy z platformami obrotu
i innymi podmiotami posiadającymi status podmiotu raportującego RRM,
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dzięki której udało się wyeliminować błędy i osiągnąć wysoki stopień poprawności
raportowanych danych.
W odniesieniu do gromadzonych przez
ACER danych o transakcjach i danych
podstawowych (ponad 3 TB danych) zapoczątkowano dyskusję dotyczącą dodatkowego ich wykorzystania ponad wykorzystywanie do monitorowania nadużyć na
rynku, tj. publikacji zagregowanych danych na potrzeby rynku. W tym zakresie
podkreślono jednak obawy o możliwość
obniżenia poziomu bezpieczeństwa gromadzonych przez ACER danych, dlatego
ewentualne podjęcie decyzji w tym zakresie zostanie poprzedzone szerokimi konsultacjami.
Dużą część spotkania poświęcono
publikacji informacji wewnętrznych
przez uczestników rynku. Przedstawiciele ACER poinformowali o wynikach
przeprowadzonego przeglądu wykorzystania platform informacyjnych (Inside Information Platforms), jako miejsca publikacji informacji wewnętrznych

przez uczestników rynku. Zgodnie z wytycznymi ACER platformy informacyjne mają służyć publikacji informacji wewnętrznych, a ich lista umieszczona jest
na Portalu REMIT prowadzonym przez
ACER. Okazało się, że spośród 13 tys.
zarejestrowanych w europejskim rejestrze uczestników rynku, jedynie 8 proc.
publikuje dane na platformach informacyjnych, a tylko połowa z tych, którzy
zadeklarowali w ww. rejestrze publikację danych z użyciem którejś z platform
informacyjnych, jest rzeczywiście tam
zarejestrowanych. Problem ten nie ogranicza się tylko do małych podmiotów
i firm zajmujących się wyłącznie obrotem energią. Wielu dużych uczestników
rynku nie korzysta z platform informacyjnych, ale także nie publikuje informacji wewnętrznych na swoich stronach
internetowych. Budzi to poważne obawy
dotyczące przestrzegania przez te firmy
obowiązków rozporządzenia REMIT.
ACER przypomniał, że chociaż planuje
zbierać za pośrednictwem kanałów RSS
informacje wewnętrzne zamieszczane
tylko na platformach informacyjnych,
to wymaga posiadania tych kanałów
dla wszystkich miejsc publikacji, w tym
stron internetowych uczestników rynku. Zdaniem ACER, korzystanie z platform informacyjnych jest najbardziej
korzystne dla uczestników rynku, ponieważ ułatwia dostęp do potrzebnych
informacji w celu podejmowania skutecznych decyzji handlowych. Ułatwia
także krajowym organom regulacyjnym
działania związane z monitorowaniem
zachowań na hurtowym rynku energii.
Kwestii publikacji informacji wewnętrznych poświęcony był opublikowany
przez ACER w maju 2018 r. list otwarty dotyczący zasad publikacji informacji
wewnętrznych przez uczestników rynku oraz korzystania z platform informacyjnych, w którym ACER zwrócił uwagę
na potrzebę większej transparentności
w odniesieniu do publikacji informacji
wewnętrznych, ponieważ publikacja na
wielu różnych stronach internetowych
nie jest efektywna, chociażby ze względu
na różnice w sposobie publikacji. Wszyscy uczestnicy rynku są zobligowani do
publikacji informacji wewnętrznych
z zastosowaniem kanałów RSS, dlatego
ACER uważa, że wykorzystanie platform

jest bardziej wygodną alternatywą niż implementacja kanałów RSS na własnych stronach internetowych. Podczas Forum ACER powtórzył swoje zapowiedzi, o których pisał w ww. liście otwartym, w szczególności fakt, że
oceni obecne wymagania w zakresie publikacji informacji wewnętrznych,
łącznie z możliwością wprowadzenia wyłącznego obowiązku korzystania
z nich jako miejsc publikacji informacji wewnętrznych. Podczas dyskusji
panelowej uczestnicy Forum odnieśli się do zapowiedzi ACER, podkreślając konieczność wzrostu poziomu transparentności, ale również niezbędnego w tym zakresie doprecyzowania definicji i rozumienia informacji wewnętrznej. W odpowiedzi ACER zapowiedział dokonanie przeglądu
wytycznych i innych dokumentów, tak aby zapewnić jednolite rozumienie definicji informacji wewnętrznej oraz kwestii dotyczących sposobu jej
publikacji. W podsumowaniu podkreślił, że będzie kontynuował monitorowanie sposobu publikacji informacji wewnętrznych i przekazywał do
krajowych organów regulacyjnych informacje o tych uczestnikach rynku,
którzy nie publikują informacji w wymagany sposób.
Dużą część dyskusji podczas Forum poświęcono monitorowaniu naruszeń rozporządzenia REMIT, tj. manipulacji, prób manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznych. Przedstawiciele ACER zaprezentowali statystyki w zakresie wykrywania podejrzeń
naruszeń rozporządzenia REMIT obejmujące rok 2017 i 2018. Średnio w jed ny m miesiącu system informat yczny A R IS w yśw iet la
5 tys. alertów, czyli sygnałów dotyczących nieprawidłowych zachowań na
podstawie dostosowanych wcześniej parametrów. Z tych alertów około 900
w skali miesiąca podlega wstępnej analizie przez odpowiedni zespół monitorujący ACER, z czego średnio 75 alertów uzyskuje status „podejrzanych”.
Alerty ze statusem „podejrzany” przekazywane są do odpowiednich organów regulacyjnych w celu wszczęcia odpowiedniego wyjaśnienia sprawy.
Metodyka monitorowania jest przez ACER rozwijana i dostosowywana do
zmian zachodzących na rynku i uzyskiwanego doświadczenia w tym zakresie. Rośnie liczba spraw będących przedmiotem postępowania w sprawie
potencjalnego naruszenia rozporządzenia REMIT. Na koniec II kw. 2018
r. ACER analizował 178 przypadków podejrzeń naruszeń rozporządzenia
REMIT (dla porównania na koniec IV kwartału 2017 r. było ich 137). Postępowania wszczynane są na podstawie procesu monitorowania transakcji
prowadzonego przez ACER lub zgłoszeń od uczestników rynku. Za największe wyzwania ACER uważa konieczność sprostania coraz większym
wymogom związanym z techniczną obsługą olbrzymiej ilości zbieranych
danych, zapewnieniem ich bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów
informatycznych przy niedostatecznym budżecie, który utrudnia wykonywanie obowiązków w zakresie monitorowania hurtowego rynku energii i zmusza to przekładania wcześniej zaplanowanych działań na kolejne
lata, w tym zatrudnienie odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych
specjalistów. Dlatego ACER zapowiada, że na razie w swoich działaniach
w zakresie monitorowania hurtowego rynku energii będzie skupiał się na
wykrywaniu naruszeń REMIT o charakterze transgranicznym, pozostawiając wykrywanie naruszeń na rynkach krajowych w większej niż dotychczas
mierze krajowym organom regulacyjnym i obowiązkom osób zawodowo
organizujących transakcje.
Swoje doświadczenia w zakresie monitorowania nadużyć przedstawiła
włoska giełda energii GME (Gestore Mercati Energetici), na której przedmiotem obrotu są energia elektryczna i gaz oraz produkty związane z obszarem ochrony środowiska. GME, jako zorganizowana platforma obrotu, podlega obowiązkowi powiadamiania krajowego organu regulacyjnego
o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia związanego z zakazem wykorzystania informacji wewnętrznych, manipulacją lub próbą manipulacji oraz
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mechanizmów w celu identyfikacji takich przypadków.
W ten sposób wspiera krajowy organ regulacyjny w jego
zadaniach w zakresie monitorowania hurtowego rynku
energii. Podczas prezentacji przedstawiciel GME przedstawił główne zasady monitorowania rynku stosowane
przez tę giełdę, w tym rozwiązania organizacyjne oraz
proceduralne. GME posiada dedykowany zespół ds. monitorowania, wspierany przez departament IT i raportujący
do prezesa giełdy. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia REMIT i wytycznymi ACER zapewniają odpowiednie rozwiązania proceduralne, tj. polityka określająca cel
i podstawowe zasady prowadzenia monitorowania rynku,
ocena ryzyka występowania określonych nadużyć, uzasadniająca wybór określonych zachowań uczestników
giełdy na poszczególnych rynkach podlegających monitorowaniu, procedura korporacyjna opisująca cały proces monitorowania i podział odpowiedzialności w GME
oraz procedura zespołu monitorującego opisująca proces monitorowania prowadzony przez ten zespół. Przedstawiciel GME zaprezentował również proces walidacji,
czyli procesu od identyfikacji potencjalnego podejrzenia
nadużycia, poprzez klasyfikację tego nadużycia, analizę
w kontekście uwarunkowań rynkowych oraz analizę zachowania danego uczestnika, aż do momentu podjęcia decyzji o przekazaniu takiego przypadku, jako podejrzenia
naruszenia rozporządzenia REMIT do krajowego organu regulacyjnego. Wszyscy uczestnicy Forum byli zgodni
co do niezwykle istotnej, uzupełniającej w stosunku do
ACER, roli giełd i innych tzw. podmiotów zawodowo organizujących transakcje w procesie wykrywania nadużyć
na hurtowym rynku energii.
Podsumowując spotkanie, uczestnicy podkreślili, że
proces wdrożenia rozporządzenia REMIT jest wciąż na
początkowym etapie i że wykorzystanie całego potencjału
tej regulacji jest jeszcze przyszłością oraz zależy od ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, tj.:
ACER, krajowych organów regulacyjnych, zorganizowanych platform obrotu, podmiotów raportujących RRM
i uczestników rynku. Wszyscy zgodzili się, co do potrzeby promowania transparentności w zakresie publikacji
informacji wewnętrznych, w tym potrzeby mniejszej ilości platform (niektórzy uczestnicy wskazywali również
konieczność ustanowienia jednej, europejskiej i centralnej platformy informacyjnej) i wystandaryzowanych formatów publikacji informacji wewnętrznych oraz działań
planowanych przez ACER, tj. współpracy z platformami
informacyjnymi w celu zaprojektowania nowych rozwiązań w tym zakresie. Za dodatkowe korzyści płynące z dotychczasowego wdrożenia rozporządzenia REMIT uznano
poprawę standaryzacji danych i zarządzania informacją
przez uczestników hurtowego rynku energii. Uczestnicy
Forum zgodzili się również co do potrzeby ciągłego doskonalenia metodyki monitorowania nadużyć na hurtowym rynku energii oraz dostosowywania tej metodyki do
zmian na hurtowym rynku energii, w tym zmian spodzie-
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wanych w wyniku implementacji Pakietu Czysta Energia. W tym kontekście podkreślono niezmiernie istotną, uzupełniającą rolę zorganizowanych platform obrotu
i innych osób zawodowo pośredniczących w zawieraniu
transakcji. Wszyscy zgodzili się, że jednym z podstawowych aspektów realizacji wszystkich zamierzeń i pełnego wykorzystania potencjału rozporządzenia REMIT jest
odpowiednia ilość środków finansowych, którymi będzie
dysponował ACER.
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English summary
Six years have passed since the entry into
force of the REMIT regulation, which introduced a wholesale energy market monitoring system to ensure the transparency
and integrity of this market, in line with
the rules applicable to financial markets.
The implementation of obligations and
prohibitions set out in this regulation required a lot of work from both market
participants and ACER. Dozens pages
of interpretative documents in the form
of guidelines, manuals, technical documentation, questions and answers and
ACER open letters have been published to
the REMIT regulation and implementing
act to this regulation. That is the second
year in a row, the Energy Market Integrity
and Transparency Forum is held in Ljubljana, which is a place for joint discussion
of all stakeholders on the implementation
status of the REMIT Regulation as well as
challenges for further improvement of the
integrity and transparency of the wholesale energy market. 
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Studium oceny
zagrożenia
piorunowego linii
przesyłowej 400 kV
łączącej Polskę
i Litwę (LitPol Link)
w latach 2016–2017

Z zarejestrowanych przez PSE danych
wynika, że liczba wyłączeń w skutek wyładowań piorunowych linii przesyłowych
400 kV przebiegających w północnej Polsce, o całkowitej długości 984 km, wyniosła
3 w roku 2016 i 5 w roku 2017 [4]. Oznacza to, że ok. 50 proc. wszystkich wyłączeń
piorunowych linii 400 kV znajdujących się
w północnej części Polski zarejestrowano
na linii LitPol Link.
Zgodnie z wymaganiami technicznymi
PSE linia przesyłowa jest chroniona przed
bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi przez przewody odgromowe tworzące strefy ochronne [6, 8]. Wymagany kąt
ochrony dla przewodu fazowego skrajnego
wynosi α ≤ 20°, natomiast wewnętrznego

Rysunek 1

Streszczenie
W artykule opisane są główne aspekty zagrożenia piorunowego linii przesyłowej 400 kV Ełk Bis–Alytus (LitPol Link). Linia ta stanowi część tzw. Pierścienia
Bałtyckiego (Baltic Ring). Niektóre parametry linii mają szczególny wpływ na
narażenie piorunowe, w tym m.in. wysokość słupów oraz ich usytuowanie. Częstość wyładowań atmosferycznych w tym regionie została ustalona na podstawie
danych z systemu rejestracji wyładowań piorunowych LINET. Zarejestrowane
doziemne wyładowania atmosferyczne (CG) były skorelowane z poszczególnymi wyłączeniami linii LitPol Link, zarejestrowanymi przez PSE SA w latach
2016–2017. W artykule opisano wybrane przypadki wyłączeń linii spowodowane
przez wyładowania doziemne oraz sformułowano stosowne wnioski.

1. Wprowadzenie
Dwutorowa elektroenergetyczna linia 400 kV Ełk (Polska)–Alytus (Litwa),
tzw. LitPol Link, została uruchomiona pod koniec 2015 roku. Linia ta stanowi
ważną część Pierścienia Bałtyckiego. Wstępne studium narażenia piorunowego
dla tej linii zostało przedstawione w referacie prezentowanym na konferencji
ICLP2016 w Cascais (Portugalia) [2]. Od tego czasu zostały pozyskane nowe
dane i możliwe było przeprowadzenie dalszych analiz dotyczących odporności
linii LitPol Link na wyładowania piorunowe linii w latach 2016–2017.
Łączna długość linii LitPol Link wynosi 163 km (51 km na Litwie i 112 km w Polsce), natomiast jej zdolności przesyłowe wynoszą 500 MW. Wysokość poszczególnych słupów waha się w zakresie od 40 do 107 m, natomiast typowa długość przęseł
wynosi 450 m. Linia stanowi połączenie pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi
Ełk Bis i Alytus. Ta ostatnia jest wyposażona w stację przekształtnikową HVDC
„back-to-back”, w której zastosowano nowoczesny modułowy system sterowania.
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Wybrane przykładowe wyłączenia linii zostały szczegółowo przeanalizowane
z uwzględnieniem indywidualnych parametrów linii, takich jak: rezystancja uziemienia
słupów i konfiguracja przewodów fazowych
w miejscu, w którym zarejestrowano wyłączenia oraz dokonano korelacji z danymi dotyczącymi prądów piorunowych zarejestrowanych przez system LINET [3]. Według
operatora systemu LINET błąd lokalizacji
miejsca wyładowania doziemnego w tej części Polski wynosi ok. 150–200 m.
Przebieg linii i lokalizacje stacji elektroenergetycznych zamieszczono na rys. 1.
Zdjęcia typowych słupów linii LitPol Link
są przedstawione na rys. 2.
W rejonie przebiegu linii LitPol
Link średnioroczna gęstość wyładowań
Ng = 0,8 - 2,0 [2] i jest typowa dla północno-wschodniej części Polski. Oszacowany
stopień narażenia linii LitPol Link na bezpośrednie wyładowania piorunowe został
przedstawiony w tabeli 1, obliczony zgodnie
z metodyką opisaną w [2]. W tabeli 2 przedstawiono również liczby wyłączeń linii LitPol Link spowodowanych wyładowaniami
atmosferycznymi w latach 2016–2017.

Trasa linii LitPol Link [1].

przewodu fazowego, znajdującego się pomiędzy dwoma innymi przewodami, nie
może być większy niż α≥ 45°.
Dla wszystkich opisanych w artykule zarejestrowanych przypadków wyłączeń spowodowanych wyładowaniami doziemnymi
obliczono przepięcia piorunowe przy użyciu metodyki opisanej przez Visacro i in. [5]
przy założeniu bezpośredniego wyładowania pioruna w słup linii. Wartość przepięcia
atmosferycznego UT [kV] na wierzchołku
słupa można oszacować przy pomocy następującego wzoru:

gdzie: ZT – impedancja słupa [Ω], Z G
– impedancja uziemienia słupa [Ω],
Im – maksymalna wartość prądu piorunowego [kA], H – wysokość słupa [m],
ν – prędkość propagacji fali prądu piorunowego (prędkość światła ν= 300 m/μs),
TF– czas trwania czoła udaru prądowego [μs].

Rysunek 2

Zdjęcia słupów nadleśnych linii LitPol Link z konfiguracją przewodów: a) poziomą, b) pionową.

W analizowanych przypadkach wartości Im przyjęto na podstawie danych
z systemu LINET. Czas trwania czoła przyjęto TF = 1 μs.
Obliczone wartości przepięć zostały porównane z wymaganym poziomem
wytrzymywanego napięcia udarowego piorunowego izolacji doziemnej linii,
który zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi wynosi 1425 kV dla
linii 400 kV [6].
Sylwetki słupów nadleśnych przedstawiono na rys. 2a. Słupy nadleśne zostały tak
zaprojektowane, aby była zapewniona wymagana odległość pionowa przewodów
linii od wierzchołków drzew pod linią (minimum 5,8 m). W przypadku słupów
nadleśnych szerokość wycinki wynosi kilka metrów wokół fundamentu słupa.
W przypadku słupów leśnych szerokość pasa wycinki wynosi minimum 21 m.

2. Analizy zarejestrowanych wyłączeń piorunowych
W tabeli 2 przedstawiono zarejestrowane trzy wyłączenia linii spowodowane
wyładowaniami piorunowymi, natomiast miejsca doziemnych wyładowań piorunowych skorelowane zostały po czasie z zarejestrowanymi wyładowaniami
piorunowymi przez LINET – lokalizacje wyładowań przedstawiono odpowiednio na rys. 3, 6 i 8.
Każdy tor prądowy linii LitPol Link jest wyposażony w zabezpieczenia odległościowe oraz zabezpieczenia przed zwarciami doziemnymi. Wszystkie wyłączenia zostały zrealizowane automatycznie (wyłączenie 3-fazowe) przez automatykę zabezpieczeniową po obu stronach linii.

Tabela 1. Oszacowana [2] i zarejestrowana liczba wyładowań piorunowych
powodujących wyłączenia linii LitPol Link w latach 2016–2017
Długość linii

Oszacowana roczna
liczba wyładowań
piorunowych NL

W Polsce – 112 km

Zarejestrowane wyłączenia piorunowe
2016

2017

103–114

2

1

Na Litwie – 53 km

50–55

0

1

LitPol Link łącznie
– 165 km

153–169

2

2
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Ú Tabela 2. Zarejestrowane wyłączenia piorunowe linii LitPol w latach 2016–2017
Przypadek

Ilustracja

Data
i godzina
wyłączenia

a)

Czas
trwania
wyłączenia
(h:min)

Opis wyłączenia

b)

c)

L1
L3

L3
L3

A

Rys. 3,5

30.05.2016
17:29

1:50

Wyłączenie linii, zwarcie fazy
L1 - Tor C1 (najwyższy przewód
fazowy w układzie pionowym)

B

Rys. 6,7

03.07.2016
4:36

16:37

Wyłączenie linii, zwarcie fazy
L3 - Tor C2 (środkowy przewód
fazowy w układzie pionowym)

C

Rys. 8,9

29.06.2017
04:01

0:31

Wyłączenie linii, zwarcie fazy
L3 - Tor C1 (środkowy przewód
fazowy w układzie pionowym)

Każdy przypadek wyłączenia piorunowego wyszczególniony w tabeli 2 jest
przeanalizowany poniżej.

A. Przypadek A – wyłączenie piorunowe w dniu 30.05.2016 r.

Zarejestrowane przez system LINET wyładowanie doziemne zgodne czasowo z wyłączeniem linii jest zilustrowane na rys. 3 i oznaczone jako A1. Wystąpiło ono w odległości ok. 0,8 km od najbliższych słupów wskazanych na
rys. 3 jako słupy nr 125 i nr 126. W jeden z nich prawdopodobnie nastąpiło
wyładowanie piorunowe. Maksymalna wartość prądu piorunowego wyniosła
Im = - 8.1 kA. Wysokość słupa nr 125 wynosiła H125 = 77 m, natomiast wysokość słupa nr 126 wynosiła H126 = 87 m (patrz rys. 4).
Zmierzona wartość rezystancji uziemienia słupa wynosiła: RT125 = 8,0 Ω i RT126
= 8,1 Ω (wartości te zostały zmierzone przed zawieszeniem przewodów odgromowych). Zakładając, że ZT = 200 Ω i ZG = RG, obliczono spadki napięcia na wierzchołku słupa UT przy pomocy wzoru (1). W przypadku słupa nr 125 napięcie
UT125 = 956 kV, natomiast dla słupa nr 126 napięcie UT125 = 1112 kV. Oszacowane wartości przepięć piorunowych są znacząco mniejsze od wymaganego
poziomu wytrzymywanego napięcia udarowego piorunowego izolacji doziemnej linii (1425 kV), a zatem prawdopodobnie nie spowodowały one przeskoku
odwrotnego (od słupa do przewodu fazowego). Zarejestrowany przebieg prądu
zwarciowego dla tego zdarzenia przedstawiono na rys. 5.
Czas trwania zwarcia wyniósł 3 cykle (60 ms). Maksymalna wartość prądu
zwarciowego wyniosła 5,78 kA. Nastąpiło zadziałanie automatyki zabezpieczeniowej po obu końcach linii.

Rysunek 3

127
126
125
app.x = 0,8 km

124
lm = -8,1 kA

Lokalizacja wyładowania doziemnego w pobliżu słupów nr 125 i 126 w dniu 30.05.2016 r.;
A1 – miejsce wyładowania doziemnego, kolorem żółtym zaznaczono odcinek linii z numerami słupów.
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Rysunek 4

Sylwetki słupów: a) nr 125, 126, 259; b) nr 278, c) nr 258.

W przypadku bezpośredniego wyładowania piorunowego w przewód fazowy linii spadek napięcia spowodowany wyładowaniem można obliczyć przy pomocy
wzoru [6]:
UL = ZL · Im / 2 (2)
gdzie: Z L – impedancja linii [Ω],
Im – maksymalna wartość prądu piorunowego [kA].
Wartość spadku napięcia piorunowego
obliczona według wzoru (2) wyniosła UL=
1620 kV, przy założeniu, że ZL = 400 Ω.
Jest to więcej od wymaganego poziomu
wytrzymywanego napięcia udarowego
piorunowego izolacji linii [6]. W tym
przypadku bardzo prawdopodobne jest, że
wyłączenie nastąpiło wskutek uszkodzenia spowodowanego bezpośrednim wyładowaniem w przewód fazowy.

B. Przypadek B – wyłączenie piorunowe
w dniu 03.07.2016 r.

W okresie ± 5 min od zarejestrowanego
czasu wyłączenia w dniu 03.07.2016 r. system LINET zlokalizował 10 wyładowań doziemnych, które są przedstawione na rys. 6.
Ich parametry wyszczególniono w tabeli 3.
Najbardziej prawdopodobne miejsce
zarejestrowanego bezpośredniego wyładowania piorunowego w linię, które spowodowało wyłączenie linii w dniu
03.07.2016 r. zostało znaczone na rys. 6 jako
B5. Było to wyładowanie doziemne najlepiej skorelowane czasowo z zarejestrowanym czasem wyłączenia linii LitPol Link,
a wartość szczytowa prądu piorunowego
Im = - 31,6 kA. Wystąpiło w odległości
ok. 0,5 km od najbliższego słupa wskazanego na rys. 6 jako słup nr 278, w który

prawdopodobnie uderzył piorun. Maksymalna wartość prądu piorunowego wyniosła Im = - 31,6 kA. Wysokość słupa
nr 278 wynosiła H278 = 80 m, a jego sylwetka jest przedstawiony na rys. 4.
Zmierzona wartość rezystancji uziemienia słupa wyniosła RT278 = 10 Ω. Spadek napięcia na wierzchołku słupa obliczony przy użyciu wzoru (1) wyniósł
- UT278 = 3950 kV, czyli był znacząco wyższy od poziomu wytrzymywanego napięcia udarowego piorunowego izolacji doziemnej linii.
Przy założeniu, że w tym przypadku
było to bezpośrednie wyładowania piorunowe w przewód odgromowy linii, napięcie między przewodem odgromowym
a przewodem fazowym można obliczyć
przy pomocy wzoru [7]:
(3)
gdzie a – odległość między przewodem
odgromowym a przewodem fazowym,
r – promień przewodu odgromowego.
Napięcie obliczone przy pomocy wzoru (3)
wyniosło – U12 = 5088 kV.
Uderzenie pioruna spowodowało zwarcie doziemne fazy L3. Czas trwania zwarcia wyniósł 3 cykle (60 ms). Maksymalna wartość prądu zwarciowego wyniosła
3,96 kA. Nastąpiło zadziałanie automatyki
zabezpieczeniowej po obu końcach linii.
Zapis czasowy tego prądu jest przedstawiony na rys. 7.
W tym przypadku czas trwania wyłączenia linii był stosunkowo długi (kilka godzin) i wynikał z potrzeby zlokalizowania
miejsca uszkodzenia. W wyniku obchodu
linii nie stwierdzono uszkodzeń linii.

Rysunek 5
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Tabela 3. Parametry wyładowań doziemnych zarejestrowane przez system Linet
w dniu 03.07.2016 r. w pobliżu linii LitPol Link
Współrzędne

Nr

Godzina
lokalizacji

Długość geogr.

Szerokość geogr.

Im

B9

04:33

54.2139

23.3516

-13,4 kA

B10

04:35

54.2121

23.3519

16,0 kA

B5

04:36

54.2173

23.2748

-31,6 kA

B8

04:37

54.2324

23.3291

11,3 kA

B3

04:39

54.2327

23.2611

-22,2 kA

B6

04:40

54.2166

23.2757

-11,6 kA

B4

04:42

54.2316

23.2744

-29,6 kA

B7

04:42

54.2237

23.3013

-15,3 kA

B1

04:45

54.2447

23.2312

-10,9 kA

B2

04:45

54.2451

23.2447

-5,8 kA

Wartość prądu

Rysunek 6

C. Przypadek C – wyłączenie piorunowe
w dniu 29.06.2017 r.

Wyłączenie linii zostało zarejestrowane
o godz. 04:01 w dniu 29.06.2017 r. W okresie ± 1 godz. od zarejestrowanego czasu
wyłączenia system LINET zlokalizował 5
wyładowań doziemnych, które są przedstawione na rys. 8. Ich parametry są wyszczególnione w tabeli 4.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną
wyłączenia linii w dniu 29.06.2017 r. było
uderzenie pioruna, którego zarejestrowane
miejsce lokalizacji oznaczono na rys. 8 jako
C6. Uwzględniając błąd lokalizacji systemu

x = app. 0,5 km

Lokalizacja wyładowania doziemnego w pobliżu słupa nr 278 linii LitPol Link w dniu 03.07.2016 r.;
B5 - miejsce wyładowania doziemnego, kolorem żółtym zaznaczono odcinek linii z numerami słupów.
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Zapisy prądu zwarciowego spowodowanego uderzeniem pioruna w dniu 03.07.2016 r.
W przypadku B możliwe były dwa scenariusze przyczyn wyłączenia linii LitPol Link w dniu 03.07.2016 r:
bezpośrednie wyładowanie w słup lub bezpośrednie wyładowanie w przewód odgromowy.

LINET, można założyć, że wyładowanie trafiło w jeden ze słupów linii oznaczonych numerem 258 lub 259 najbliżej miejsca lokalizacji. Maksymalna wartość
prądu piorunowego zarejestrowanego wyładowania wyniosła Im = - 10,3 kA.
Zmierzone wartości rezystancji uziemienia słupów wynosiły: RT258 = 4 Ω
i RT259 = 5 Ω. Wysokość słupów wynosiła odpowiednio H258 = 80 m i H259 = 97 m.
Spadek napięcia na wierzchołku słupa spowodowanego przepływem prądu
pioruna obliczony przy pomocy wzoru (1) w przypadku wyładowania w słup
nr 258 wyniósł UT258 = 1172 kV, natomiast w przypadku trafienia w słup nr 259
wyniósł UT259 = 1430 kV. W przypadku wyładowania w niższy słup nr 258 spadek
napięcia na wierzchołku słupa jest mniejszy od wymaganego wytrzymywanego
poziomu izolacji linii. Jest zatem bardziej prawdopodobne, że w tym przypadku
wyładowanie piorunowe trafiło w słup wyższy (nr 259).
Nie można jednak wykluczyć możliwości bezpośredniego uderzenia pioruna
w przewód fazowy lub w przewód odgromowy linii.

Tabela 4. Parametry wyładowań doziemnych zarejestrowane przez system
Linet w dniu 29.06.2017 r. w pobliżu linii LitPol Link
Współrzędne
Nr

Godzina
lokalizacji

Długość geogr.

Szerokość
geogr.

Wartość prądu Im

C4

03:34

54.2374

23.1642

-9,3 kA

C1

03:35

54.2428

23.1452

11,4 kA

C3

03:50

54.2367

23.1578

9,8 kA

C6

04:00

54.2424

23.1710

10,3 kA

C5

05:02

54.2423

23.1681

-20,1 kA
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Przepięcie piorunowe w przypadku wyładowania w przewód fazowy obliczone przy
użyciu wzoru (2) wyniosło UT = 2060 kV,
natomiast w przypadku bezpośredniego wyładowania w przewód odgromowy przepięcie obliczone przy użyciu wzoru (3)
UT = 1700 kV, co jest wartością przekraczającą wymagany poziom napięcia wytrzymywanego izolacji [6].
W przypadku C przyczyną uszkodzenia linii mogło być zarówno bezpośrednie uderzenie w słup nr 259 lub trafienie
w przewód w przęśle między słupami nr
258 i 259 (rys. 8).
Dla tego przypadku zarejestrowano
również zwarcie doziemne fazy L3. Czas
trwania zwarcia wyniósł 3 cykle (60 ms).
Maksymalna wartość prądu zwarcia wyniosła 7,12 kA. Nastąpiło zadziałanie automatyki zabezpieczeniowej po obu końcach linii (patrz rys. 9).
W tym przypadku również zostały przeprowadzone oględziny odcinka linii i nie
stwierdzono żadnych uszkodzeń elementów linii.

Rysunek 8

x = app. 0,6 km
x = app. 0,5 km

258

259

257
256

Lokalizacja wyładowania doziemnego w pobliżu słupów nr 258 i 259 linii LitPol Link w dniu 30.07.2016 r.;
C6 - miejsce wyładowania doziemnego, kolorem żółtym zaznaczono odcinek linii z numerami słupów.

Rysunek 9

3. Wnioski
Dane statystyczne dotyczące wyłączeń
piorunowych linii przesyłowej 400kV LitPol Link w Polsce zostały zbadane po raz
pierwszy w korelacji z danymi dotyczącymi wyładowań dostępnymi z systemu rejestracji wyładowań piorunowych LINET w
połączeniu z analizą zarejestrowanych parametrów prądów zwarciowych.
Zebrano dane dotyczące zwarć, uszkodzeń
i zakłóceń pracy poszczególnych elementów linii
LitPol Link powstałych wskutek bezpośrednich
i/lub pobliskich wyładowań piorunowych
w latach 2016 i 2017. W każdym z tych lat
zarejestrowano po 2 wyłączenia linii wskutek wyładowań piorunowych. Jest to bardzo pozytywna analiza, gdyż szacunkowa liczba wyładowań piorunowych w linię
LitPol Link o długości 165 km wynosi ok.
160 rocznie [2] słupów na znaczącej jej długości. Oznacza to, że skuteczność ochrony odgromowej tej linii jest bardzo wysoka
(rzędu 98–99 proc).
Liczba zarejestrowanych zwarć w linii
LitPol Link była w latach 2016–2017 większa niż dla wszystkich pozostałych linii
400 kV znajdujących się w północnej Polsce. Większość słupów linii LitPol Link ma

wyłącznik). Powodowały one również zakłócenia pracy wrażliwych urządzeń w stacjach elektroenergetycznych na obu końcach linii LitPol Link. Jest to szczególnie
istotne dla niezawodnej pracy bardzo specyficznych urządzeń zainstalowanych na
stacji przekształtnikowej HVDC „back-to
-back” na Litwie.
Zasadne jest zatem, aby analiza wyłączeń linii LitPol Link spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi była kontynuowana. Kolejne sezony burzowe mogą
bowiem stanowić potencjalnie zagrożenie
dla zapewnienia ciągłość pracy linii.

Podziękowanie
Autorzy pragną podziękować firmie Nowcast (Niemcy), operatorowi systemu LINET,
za udostępnienie danych o wyładowaniach
piorunowych na potrzeby niniejszego artykułu oraz Panu Jarosławowi Łobodzie za
opracowanie wybranych danych z systemu
LINET i map gęstości wyładowań doziemnych w pobliżu linii LitPol Link.

Piśmiennictwo

Zapisy prądu zwarciowego spowodowanego przez wyładowanie piorunowe w dniu 29.06.2017 r.

wysokość 70–90 m, dlatego można spodziewać się również większej liczby trafień wyładowań atmosferycznych i wyłączeń piorunowych niż w przypadku linii przesyłowych 400kV znajdujących się w innych regionach Polski o podobnej
aktywności wyładowań.
Porównując oszacowane wartości spadków napięcia na słupach znajdujących się w pobliżu wyładowań piorunowych zarejestrowanych przez LINET
charakteryzujących się stosunkowo małymi wartościami, jest bardzo możliwe, że
w dwóch opisanych szczegółowo przypadkach A i C wyłączenia linii były spowodowane przez bezpośrednie uderzenie pioruna w przewody linii. W takich przypadkach zasadne jest przeprowadzenie oceny prawdopodobieństwa uszkodzenia
ochrony odgromowej i spodziewanych częstości wyłączeń linii, z uwzględnieniem szczegółowych danych dotyczących konfiguracji i wymiarów wszystkich
elementów linii (gabarytów słupów, przewodów fazowych, parametrów uziemienia słupów) z zastosowaniem modelu elektrogeometrycznego (EGM).
Zarejestrowane wartości prądów zwarciowych spowodowanych przez zidentyfikowane wyładowania piorunowe osiągały wartość w zakresie 2–7 kA. Wyłączenia występowały powtarzalnie we wszystkich przypadkach wskutek zadziałania automatyki zabezpieczeniowej (ten sam układ zabezpieczeń, ten sam

[1] www.litpol-link.com
[2] M. Łoboda, K. Lenarczyk: Preliminary study
of lightning exposure of double-circuit
400 kV transmission line with special
design of towers in Poland/Lithuania, 33rd
International Conference on Lightning
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[5] S. Visacro, R. Nietzsch Dias, C. Rejane
de Mesquita: Novel Approach for
Determining Spots of Critical Lightning
Performance Along Transmission Lines, IEEE
Transactions On Power Delivery, Vol.20,
No.2, kwiecień 2005, s.1459-1464.
[6] PN-EN 50341-1: 2013: Elektroenergetyczne
linie napowietrzne prądu przemiennego
powyżej 1 kV. Wymagania ogólne.
Specyfikacje wspólne.
[7] Z. Flisowski, Technika wysokich napięć,
Warszawa, WNT 1999.
[8] PN-EN 50341-2-22: 2016: Elektroenergetyczne
linie napowietrzne prądu przemiennego
powyżej 1 kV – Część 2–22: Krajowe Warunki
Normatywne (NNA) dla Polski.
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Perspektywy wykorzystania
zjawiska nadprzewodnictwa
w obszarze przemysłu
elektroenergetycznego

Streszczenie
W niniejszym artykule omówiono i przedstawiono zjawisko nadprzewodnictwa i potencjalne możliwości jego wykorzystania w obszarze systemu
elektroenergetycznego. Omówione zostały istotne odkrycia tego fenomenalnego zjawiska, które zainspirowało wielu naukowców na świecie do rozwijania tego zagadnienia. Obecnie nadprzewodnictwo implementowane jest
na wielu płaszczyznach – energetyki, elektroniki, medycyny i wielu innych.
Artykuł koncentruje się na zastosowaniach w obszarze energetyki zawodowej. Zaprezentowano kilka zasadniczych grup urządzeń nadprzewodzących
mogących w przyszłości zastąpić konwencjonalną technologię przesyłową
lub dystrybucyjną.

Wprowadzenie
Energia elektryczna stanowi najważniejszy element warunkujący rozwój cywilizacyjny na świecie. Systematycznie rosnące zapotrzebowanie na energię
elektryczną wymaga równoczesnego zwiększania mocy wytwórczych oraz poprawiania warunków przesyłowych. Według [1] ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z poziomu ponad 20 TWh/rok w 2010 roku wzrośnie do ok.
50–55 TWh/rok w roku 2050 (według dwóch różnych scenariuszy). Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga rozwijania nowych, wydajniejszych technologii w zakresie wytwarzania oraz przesyłania energii
elektrycznej. Zastąpienie działającej technologii konwencjonalnej, która jest
rozwijana oraz udoskonalana, stanowi istotną barierę do wprowadzenia nowych rozwiązań. Takimi nowymi rozwiązaniami mogą być np. urządzenia
nadprzewodzące. Obecnie każde z konwencjonalnych urządzeń elektroenergetycznych może być zastąpione przez jego nadprzewodzący odpowiednik.
Od chwili odkrycia zjawiska nadprzewodnictwa minęło ponad sto lat. Progres, jaki został dokonany w tej dziedzinie, jest ogromny, lecz nadal niewystarczający do tego, aby całkowicie wyeliminować i zastąpić konwencjonalną technologię w obszarze systemu elektroenergetycznego. Nadprzewodniki
stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych technologii np. ze względu
na bezstratny charakter pracy. Technologia jest stale rozwijana i prowadzone
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są ciągłe badania w obszarze zastosowania nadprzewodników przez naukowców
oraz ośrodki badawcze na całym świecie.

1. Rys historyczny zjawiska
nadprzewodnictwa
Historia nadprzewodnictwa zaczęła się
10 lipca 1908 roku, kiedy holenderski naukowiec Heike Kamerlingh-Onnes skroplił hel, którego temperatura wrzenia
w ciśnieniu atmosferycznym wynosi 4,2K
(-268,95°C). Wiadomym w tamtym czasie było, że opór elektryczny wszystkich

Rysunek 1

Nadprzewodnictwo rtęci [2].
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znanych krystalicznych przewodników
rośnie wraz ze wzrostem temperatury, co
spowodowane jest termicznymi drganiami sieci krystalicznej. Onnes postanowił
zbadać zależność oporu elektrycznego
w niskich temperaturach. W 1911 roku,
badając zachowanie rtęci w środowisku
skroplonego helu, odkrył, że jej rezystancja drastycznie maleje. Rys. 1 przedstawia
wykres doświadczalnej zależności oporu
badanej próbki rtęci od temperatury. Zaobserwowane zjawisko nazwano nadprzewodnictwem.
Zanik rezystancji w konfiguracji stałoprądowej poniżej pewnej temperatury
krytycznej to nie jedyne niezwykłe zjawisko, które dotyczy nadprzewodników.
W 1933 roku dwóch niemieckich naukowców, Walther Meissner oraz Robert
Ochsenfeld, odkryło, że schłodzony nadprzewodnik wykazuje właściwości diamagnetyczne. Po przejściu do stanu nadprzewodzącego, przyłożone pole magnetyczne
jest „wypychane” z wnętrza nadprzewodnika. Wynika to z powstawania prądów
ekranujących płynących w bardzo cienkiej warstwie przypowierzchniowej nadprzewodnika, które powodują powstanie
pola magnetycznego przeciwdziałającego
zewnętrznemu polu [3]. Przykład rozchodzenia się zewnętrznego pola magnetycznego przedstawiono na rys. 2.
Dwa lata później teoria Meissnera-Ochsenfelda została uaktualniona przez dwóch
kolejnych naukowców, braci Fritz i Heinz
London. Zauważyli, że zewnętrzny strumień magnetyczny wnika we wnętrze nadprzewodnika na charakterystyczną głębokość λ. Rys. 3 przedstawia obrazowo ww.
model Londonów.
Pole magnetyczne mogące pojawić się
we wnętrzu nadprzewodnika zanika wykładniczo od powierzchni. Rozpatrując
głębokość wnikania wg fizycznej interpretacji, można założyć, że nadprzewodnik zajmuje dodatnie wartości współrzędnej x, a strzałki symbolizują wartość pola
magnetycznego (im są mniejsze tym jest
mniejsza wartość pola magnetycznego)
tak jak pokazane to zostało na rysunku. 3.
Rozłożenie pola magnetycznego wewnątrz
nadprzewodnika można przedstawić za
pomocą poniższego wzoru (1) [4][5].
B₍x₎= B₍0₎e

(1)

Rysunek 2

Efekt Meissnera-Ochsenfelda. Od lewej strony nadprzewodnik w stanie normalnym
(rezystywnym), po prawej w stanie nadprzewodzącym (idealny diamagnetyk) [3].

Rysunek 3

Wnikanie zewnętrznego pola magnetycznego w blok nadprzewodnika (opracowanie własne
na podstawie [4].

gdzie:
B₍x₎ – wartość pola magnetycznego wewnątrz nadprzewodników w odległości x od powierzchni,
B₍0₎ – wartość pola magnetycznego przy powierzchni nadprzewodnika,
λ– londonowska głębokość wnikania. Typowa wartość ≈ 500 Å = 50 nm.
W trakcie przewodzenia węzły (jony) sieci krystalicznej w klasycznym przewodniku nieustannie drgają, przez co przemieszczające się elektrony wzdłuż
przewodnika ulegają rozproszeniu. W przypadku nadprzewodnictwa sytuacja
wygląda zupełnie inaczej.
W roku 1957 zaprezentowana została mikroskopowa teoria nadprzewodnictwa przez trzech amerykańskich naukowców, Johna Bardeena, Leona Coopera oraz Johna Roberta Shrieffera, nazwana teorią BCS (od pierwszych liter
nazwisk twórców). Podstawowym założeniem powyższej teorii jest mechanizm oddziaływania między elektronami (pary Coopera) za pośrednictwem
sieci krystalicznej, polegający na „komunikowaniu się” elektronów poprzez
deformowanie sieci krystalicznej. Przemieszczający się pierwszy elektron powoduje zagęszczenie siatki dodatnich jonów sieci wokół toru swojego ruchu,
tym samym oddziałując na kolejny elektron o przeciwnie skierowanym pędzie i spinie [4][5][6]. Na rys. 4 przedstawione zostały elektrony pary Coopera.
W klasycznym przewodniku przemieszczające się elektrony odpychają się na
skutek oddziaływań kulombowskich. W przypadku stanu nadprzewodnictwa
oddziaływanie między elektronami może być przyciągające i w rezultacie dwa
elektrony tworzą stan związany – parę Coopera. Elektron przemieszczający się
w sieci jonów może je do siebie przybliżyć, przez co powstaje fonon – naładowany dodatnio obszar przyciągający inny elektron. Schemat przemieszczania się
pary elektronów między węzłami sieci krystalicznej zaprezentowano na rys. 5.
Teorię BCS (tzw. mikroskopowa teoria nadprzewodnictwa) opisują skomplikowane zależności matematyczne, oparte na prawach mechaniki kwanto-
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Ú Rysunek 4

Elektrony pary Coopera (opracowanie własne na podstawie [7].

Rysunek 5

Fonon

Schemat przemieszczania się elektronów pary Coopera między węzłami sieci krystalicznej [7].

wej. Teoria stanowi fundament do zrozumienia zjawiska nadprzewodnictwa.
Wszystkie przewidywania zostały potwierdzone doświadczalnie. Warto również nadmienić, że 7 lat wcześniej (w 1950 roku) opublikowana została fenomenologiczna teoria nadprzewodnictwa nazwana od nazwisk twórców Lewa
Landaua oraz Vitalija Ginzburgha. Początkowo podstawą do opracowania tej
teorii było opracowanie ogólnej teorii przejść fazowych (II rodzaju) sformułowanej wcześniej przez Lewa Landaua. Fenomenologiczna teoria (nazywana
często makroskopową) nie wyjaśnia do końca zjawisk zachodzących w procesie nadprzewodnictwa. Niemniej jednak wykorzystanie wyników fenomenologicznej teorii umożliwiła odpowiednie zrozumienie własności nadprzewodzących [5][8][9].
Z teoretycznego punktu widzenia bardzo ważnym zjawiskiem w dziedzinie
nadprzewodnictwa było odkrycie tzw. „tunelowania elektronów” w 1962 roku
przez brytyjskiego fizyka, Briana D. Josephsona, badającego zjawiska występujące między dwoma nadprzewodnikami oddzielonymi bardzo cienką warstwą
izolatora (o grubości od 1 do 2 nm). Josephson przewidział istnienie fascynujących zjawisk kwantowych zachodzących w układzie nadprzewodnik-izolator-nadprzewodnik. Wykazał, że istnieje prawdopodobieństwo, że elektrony
pary Coopera mogą przeniknąć przez izolator (tunelować). Zjawisko zostało
potwierdzone eksperymentalnie i obecnie określa się je jako tzw. złącze (efekt)
Josephsona. Technologia wykorzystywana jest głównie w dziedzinie elektroniki opartej na elementach nadprzewodnikowych [4][5][8].
Niewątpliwie teoretyczny opis zjawiska nadprzewodnictwa stanowił przełom
w tej dziedzinie i wkrótce po nim nastąpił istotny postęp w praktycznym wykorzystaniu nadprzewodnictwa. Rozpoczęła się seria odkryć materiałów wykazujących
cechy nadprzewodnictwa. W miarę upływu kolejnych lat temperatura krytyczna
Tc znanych nadprzewodników rosła. W roku 1954 zaobserwowano nadprzewodnictwo w związku Nb₃Sn [10]. Kolejnymi odkrytymi istotnymi związkami na ba-
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zie niobu był związek z tytanem Nb-Ti [11]
oraz mniej powszechny związek z germanem Nb₃Ge [12].
Wiele nadprzewodnikowych stopów
na bazie niobu odkryto i zbadano w latach sześćdziesiątych oraz we wczesnych
latach siedemdziesiątych. Jednakże dopiero w 1986 roku rewolucyjnym odkryciem okazało się wynalezienie nadprzewodnika opartego na ceramicznych
próbkach miedzi. K. A. Müller oraz J. G.
Bednorz zrewolucjonizowali dziedzinę
nadprzewodnictwa odkryciem związku
LaBaCuO, którego temperatura krytyczna Tc ≈ 30 K. Dało to początek lawinie odkryć nowych materiałów, w tym
o temperaturach krytycznych wyższych
od temperatury wrzenia azotu (77K). Rok
później znaczącym krokiem było odkrycie ceramiki Y₁Ba₂Cu₃O₇ (tzw. YBCO)
[13] o temperaturze krytycznej znacznie przekraczającej temperaturę wrzenia
azotu – ośrodka chłodzącego dużo tańszego od ciekłego helu. Ważnym atutem
ceramiki YBCO jest również prosty proces produkcji. W kolejnych latach odkryto nadprzewodniki bizmutowe, tzw.
BSCCO oraz związki talowe [5]. Obiecujące również wydają się możliwości wykorzystania związków charakteryzujących
się właściwościami nadprzewodzącymi
w środowisku wysokiego ciśnienia [14].
Ciekawą perspektywą wydają się również
związki oparte na tlenkach żelaza (nadprzewodniki żelazowo-arsenowe).
Na rys. 6 przedstawiono oś czasu odkryć
materiałów oraz pierwiastków o właściwościach nadprzewodzących.

2. Podstawowe własności
nadprzewodników
– parametry krytyczne oraz
rodzaje materiałów
Nadprzewodnictwo łączy specjalne właściwości elektryczne oraz magnetyczne
materiału. Zanik oporu elektrycznego
w niektórych metalach, stopach metali
oraz w pewnych spiekach ceramicznych
jest wynikiem przejścia materiału do stanu nadprzewodzącego, tj. stanu, w którym
punkt pracy określony jest przez trzy podstawowe parametry: temperaturę, gęstość
prądu oraz natężenie pola magnetycznego. Przekroczenie wartości któregoś z tych

parametrów oznacza utratę właściwości
nadprzewodzących materiału i przejście
do stanu normalnego (rezystywnego). Na
rys. 7 przedstawiona została powierzchnia określona przez parametry krytyczne
nadprzewodnika. Gęstość przepływającego przez niego prądu nie może osiągnąć
wartości krytycznej Ic, materiał musi zostać schłodzony do temperatury krytycznej Tc oraz jeżeli nadprzewodnik znajduje
się w zewnętrznym polu magnetycznym,
to wartość tego pola musi być poniżej wartości krytycznej Hc.
Zależność namagnesowania nadprzewodnika od natężenia przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego (rys. 8)
pozwala na wyróżnienie ich dwóch podstawowych rodzajów:
• Nadprzewodniki I rodzaju – strumień
magnetyczny jest całkowicie wypychany z wnętrza nadprzewodnika.
• Nadprzewodniki II rodzaju – strumień
jest tylko częściowo wypychany z wnętrza, czyli przejście do tzw. stanu mieszanego, pewna objętość nadprzewodnika
jest w stanie normalnym, a pewna w stanie nadprzewodzącym. Powoduje to, że
nadprzewodniki II rodzaju mogą pracować bez utraty właściwości nadprzewodzących w środowiskach silnoprądowych
oraz posiadają wyższą temperaturę krytyczną Tc.
Istnieje również podział na nadprzewodniki niskotemperaturowe (ang: Low
Temperature Superconductor – LTS) oraz
nadprzewodniki wysokotemperaturowe
(ang: High Temperature Superconductor
– HTS). Umowna granica temperaturowa
między nadprzewodnikami niskotemperaturowymi, a nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi wynika z mikroskopowej teorii BCS [8].
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Rysunek 6

Historia odkryć materiałów oraz pierwiastków wykazujących właściwości nadprzewodzące [15].

Rysunek 7

Powierzchnia krytyczna nadprzewodnika [3].

Rysunek 8

2.1. Niskotemperaturowe materiały
nadprzewodnikowe

Nadprzewodnictwo po raz pierwszy zaobserwowano w relatywnie czystych metalach. Potencjał ich wykorzystania w przemyśle elektroenergetycznym został szybko
zweryfikowany ze względu na ich wrażliwość na parametry krytyczne, przez co nie
mogą być obciążane zbyt wysokimi prądami roboczymi. Nadprzewodnikowe metale to głównie nadprzewodniki I rodzaju,
kompletnie ekranujące pole magnetyczne z ich wnętrza (tzw. efekt Meissnera),

Namagnesowanie objętościowe próbki nadprzewodnika I i II rodzaju. Oś rzędnych reprezentuje
ujemna wartość -M, która odpowiada diamagnetyzmowi, natomiast na osi odciętych przedstawiono
wartość natężenia pola magnetycznego [16].
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Ú aż do momentu załamania i utraty własności nadprzewodzących. Stopowanie
metali zwykle powoduje, że poprawiane są właściwości i podnoszone są górne
wartości krytyczne. Najlepsze własności nadprzewodzące z grupy metali wykazuje niob.
Odkrycie wysokotemperaturowych nadprzewodników w roku 1986 nie przyczyniło się do osłabienia znaczenia materiałów niskotemperaturowych LTS, które nadal są stosowane na rynku. Są to związki NbTi, którego Tc ≈ 10,2 K, Nb₃Sn ≈
18,3 K [17] oraz MgB₂ ≈ 40 K (wyjątek w grupie LTS) [17]. Wytwarzanie drutów
nadprzewodników LTS polega na podwójnym redukowaniu przekroju poprzecznego opartego na metodzie PiT (ang: Powder-in-Tube), który pokazano na rys. 9.
Pojedynczy rdzeń, w procesie przeciągania dzieli się na wiele mniejszych rdzeni, które umieszczane są w kolejnej tubie, którą również poddaje się procesowi przeciągania, aż do momentu otrzymania odpowiedniego przekroju. Drut
nadprzewodzący jest złożony z wielu włókienek (tzw. filamentów), a ich ilość
w drucie zależna jest od warunków, w jakich dany drut będzie pracować. Może
to być od 20 do 100 000 filamentów [18]. Przykład drutu nadprzewodzącego
pokazano na rys. 10. Okrągłe nadprzewodzące druty zwijane są w specjalne
kable Rutherforda, dzięki czemu uzyskuje się możliwość aplikacji przy jeszcze większym obciążeniu prądowym do produkcji akceleratorów oraz dużych
magnesów [19].

Rysunek 9

Schemat metody PiT wytwarzania większości drutów nadprzewodzących [17].

Rysunek 10

Skład nadprzewodzącego kabla CICC Nb3Sn podzielonego na poszczególne sekcje [20].
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Ocena kosztów materiału w przypadku
drutów nadprzewodzących podawana jest
w funkcji wydajności, czyli koszt, który należy ponieść na jednostkę wartości prądu
roboczego na podanej długości – €/kAm.
Przykładowo, koszt miedzi dla konwencjonalnego przewodu, wynosi 20–30 €/kAm.
W przypadku nadprzewodników koszt wynosi od 90 €/kAm do nawet 180 €/kAm.
Do kosztów miedzi w przypadku przenoszenia większych gęstości prądu należy
uwzględnić generowane straty, co w przypadku nadprzewodników takowe nie występują. Druty nadprzewodzące pracują jednak w warunkach kriogenicznych,
więc rozsądnym jest również uwzględnienie kosztów operacyjnych (utrzymywanie warunków kriogenicznych przewodu) [18].
• NbTi
Pomimo niskiej temperatury krytycznej oraz relatywnie niskiej wartości krytycznego natężenia pola magnetycznego
≈ 10 T, NbTi jest powszechnie używanym materiałem w obszarze przemysłu
z powodu niskich kosztów oraz prostoty
wykonania. Drut wykonany z NbTi jest
w stanie przewodzić prąd o gęstości nawet do 100 kA/cm², gdzie dla porównania – klasyczny drut miedziany w temperaturze pokojowej może przewodzić prąd
o gęstości co najwyżej 2 kA/cm² [5]. Przekrój poprzeczny drutu nadprzewodzącego
NbTi pokazano na rys. 11. Koszt drutu NbTi
wynosi około 1 €/kAm przy obciążeniu 5
T. Cena drutu jest zależna od złożoności
drutu (ilość włókien), co z kolei zdeterminowane jest przez miejsce aplikacji. NbTi
wykorzystywany jest przez Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny (ang: International Thermonuclear
Experimental Reactor – ITER), w którym
przeprowadzane są badania możliwości
produkowania energii w kontrolowanej fuzji jądrowej [17] [21] oraz w elektromagnesach Wielkiego Zderzacza Hadronów (ang:
Large Hadron Collider – LHC) [17] [22].
• Nb₃Sn
Wytrzymuje większe pola magnetyczne
Hc2 ≈ 22 ÷ 25 T niż związki NbTi, przez
co może być wykorzystywany do produkcji tzw. supermagnesów. Jest materiałem
o trudniejszym procesie wytwarzania ze
względu na wysoką kruchość oraz wraż-

liwość na odkształcenia mechaniczne oraz
złożoność procesów materiałowych (głównie w trakcie obróbki termicznej), co przekłada się na wzrost kosztów produkcji [17]
[18]. Koszt Nb₃Sn wynosi około 10 €/kAm
przy obciążeniu 10 T [18]. Przykład wielowłókienkowego drutu Nb₃Sn pokazano
na rys. 11. Z uwagi na lepsze własności magnetyczne, Nb₃Sn ma zostać wykorzystany przy produkowaniu elektromagnesów
w projekcie FCC (ang: Future Circular
Colider) [23].
• MgB₂
Znaczącym odkryciem w dziedzinie
nadprzewodnictwa było odkrycie w 2001
roku własności nadprzewodzących znanego od 1953 roku dwuskładnikowego
związku MgB₂. Temperatura krytyczna
MgB₂ wynosi Tc ≈ 40 K [24]. Zainteresowanie diborkiem magnezu wynika z relatywnie wysokiej temperatury krytycznej wytrzymałości magnetycznej oraz
prostego i taniego sposobu wytwarzania.
Przykład drutu MgB₂ pokazano na rys. 11.
Podobnie jak dwa wyżej wymienione druty LTS, proces wytwarzania drutu MgB₂
opiera się na metodzie PiT [17].

2.2. Wysokotemperaturowe materiały
nadprzewodnikowe

Niewątpliwie odkrycie nadprzewodzących,
wysokotemperaturowych materiałów rozpoczęło rewolucję aplikacji urządzeń elektroenergetycznych. W porównaniu z niskotemperaturowymi nadprzewodnikami,
nadprzewodniki wysokotemperaturowe
cechuje temperatura krytyczna, która jest
tylko relatywnie wysoka – nadal znajduje
się zdecydowanie poniżej 0°C. Jednakże to
właśnie HTS mają obecnie większe zastosowanie w przemyśle elektroenergetycznym.
Większość materiałów nadprzewodzących
HTS oparta jest na metalicznych warstwowych tlenkach miedzi. Tabela 1 prezentuje
przykładowe nadprzewodniki wysokotemperaturowe.
Nadprzewodniki w ysokotemperaturowe dzieli się na I oraz II generację.
Do najważniejszych nadprzewodników
HTS I generacji należą związki bizmutowe BSCCO-2223 i BSCCO-2212 oraz
związki itru YBCO-123 należące do
II generacji nadprzewodników. Oba związki posiadają wysoką temperaturę przejścia fazowego w stan nadprzewodzący

Rysunek 11

Typowe przekroje poprzeczne trzech podstawowych drutów LTS. a) NbTi, b) Nb�Sn, c) MgB� [17].

Tabela 1. Najczęściej wykorzystywane nadprzewodniki wysokotemperaturowe [5]
Temperatura
krytyczna
[K]

Temperatura
krytyczna
[°C]

Rok odkrycia

La-Ba-Cu-O

35

-238

1986 [25]

Y-Ba-Cu-O tzw. YBCO – 123 lub zamiast
itru dodawany jest związek renu,
otrzymując związek REBCO

93

-180

1987 [13]

(Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O8 tzw. BSCCO-2223
Bi-Sr-Ca-Cu-O10 tzw. BSCCO-2212

110
90

-163
-183

1988 [26]

123 – 128

Od -150 do -145
(-113 pod
wysokim
ciśnieniem)

1988 [27]

Rodzaj nadprzewodnika

Tl-Ba-Ca-Cu-O

Hg-Pb-Ba-Ca-Cu-O

125 – 135
(160 K – pod
wysokim ciśnieniem)

1994 [28]

(temperatura krytyczna) umożliwiająca wykorzystywanie ciekłego azotu jako
chłodziwa, zamiast kosztownego ciekłego helu.
Nadprzewodzące druty wykonane z BSCCO-2223 oraz BSCCO-2212 wytwarzane są metodą PiT. W porównaniu z wytwarzaniem drutów np. z NbTi, metoda PiT BSCCO-2223 jest zdecydowanie droższa. Metalowa tuba przy pierwszym procesie przeciągania PiT BSCCO-2223 wykonana jest ze srebra, a przy
kolejnym wielofilamentowym przeciąganiu jest stopem srebra. Przekłada się
to bezpośrednio na koszt produkcji. W procesie końcowym taśmy nadprzewodnikowe BSCCO-2223 są walcowane do uzyskania płaskiej struktury.
Rys. 12 przedstawia schemat struktury oraz przekrój poprzeczny typowej wielofilamentowej taśmy BSCCO. Druty lub taśmy nadprzewodzące I generacji
stosowane są w przemyśle już od dłuższego czasu, a jakość i procesy wytwórcze są na bardzo dojrzałym poziomie. Druty BSCCO-2212 wykonywane są
zazwyczaj w formie okrągłego przekroju poprzecznego – podobnie jak druty
wykonane z NbTi, Nb₃Sn czy MgB₂.
Dodatkowo w celu poprawy właściwości prądowych, mechanicznych
i otrzymania jednolitej struktury na całej długości, taśma BSCCO poddawana jest procesowi kontrolowanego spiekania w środowisku podwyższonego
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Schemat struktury taśmy BSCCO I generacji (opracowanie własne na podstawie [30]) oraz przekrój
poprzeczny (0,25 x 4,2 mm) taśmy BSCCO w srebrnej matrycy [31].

Rysunek 13

Schemat wielowarstwowej nadprzewodzącej taśmy YBCO II generacji [33].

ciśnienia. Pozwala to na uzyskiwanie większych długości drutu w procesie
przeciągania [19] [29].
Jakość i ilość materiałów II generacji w oparciu np. o REBCO (pochodna
YBCO) jest na etapie rozwojowym i można oczekiwać dalszego postępu z uwagi na wielkość inwestycji firm zwiększających skalę produkcji. Wytwarzane są
przy użyciu różnych technik cienkowarstwowych (IBAD oraz RABiT), które
pozwalają uzyskać wielowarstwową strukturę mogącą przenosić duże gęstości
prądów. Rys. 13 przedstawia przykład wielowarstwowej struktury. Na świecie
działa obecnie trzech kluczowych producentów, którzy opanowali proces wytwarzania taśm II generacji (AMSC, SuperPower oraz SuNam) [32]. Koncentracja
wielu podmiotów na tej grupie nadprzewodników świadczy o silnym przekonaniu, że technologia drutu II generacji stanowi obecnie oraz długo będzie jeszcze
powszechnie wybieranym rodzajem nadprzewodnika do różnych zastosowań w
obszarze systemu elektroenergetycznego. Warstwy taśmy II generacji złożone
są z trzech podstawowych warstw: stabilizatora – odpowiadającego za poprawę
właściwości mechanicznych oraz termicznych, substrat odpowiadający za właściwości elektryczne oraz mechaniczne oraz powłoka nadprzewodząca pokryta
warstewką srebra wraz z izolującą warstwą buforową [19].
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Oczywistym zastosowaniem zjawiska
nadprzewodnictwa jest jego wykorzystanie w przesyłaniu energii elektrycznej. Według [34] ponad 8 proc. (stan na
2014 rok) energii wytworzonej na świecie
nie dociera do odbiorców końcowych ze
względu na straty przesyłowe. Ze względu
na bezstratny charakter oraz możliwość
przesyłania dużych jednostek mocy przez
nadprzewodzącą infrastrukturę kablową
wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem do
zastosowania w przemyśle i energetyce.
Wyzwaniem pozostaje ograniczenie kosztów i ich komercjalizacja.
Najważniejszym założeniem w projektowaniu nadprzewodzących kabli elektroenergetycznych są wymagania systemowe.
Wśród rozwiązań z zakresu wytwarzania
kabli z wysokotemperaturowych nadprzewodników HTS o wysokiej przepustowości można wyróżnić dwa główne typy
różniące się miejscem ułożenia powłoki dielektrycznej. Pierwszy to tzw. ciepły
dielektryk, gdzie zewnętrzna powłoka
ochronna, miedziana powłoka stabilizująca – ekran oraz powłoka dielektryczna są w ekspozycji temperatury otoczenia. Trzon ciepłego dielektryka stanowi
elastyczny nośnik z utkniętymi taśmami
tworzącymi kilka warstw przewodzących.
Chłodzony strumieniem ciekłego azotu, otoczony jest kriogeniczną powłoką,
w której znajdują się dwie koncentryczne,
elastyczne rury faliste ze stali nierdzewnej
oddzielone próżniowo. Przykład pokazano na rys. 14.
W porównaniu z konwencjonalnymi kablami, ciepły dielektryk wykazuje wysoką
gęstość mocy przy użyciu mniejszej ilości
powłoki HTS dla danego poziomu transferu mocy. Drugi typ konstrukcji kabli HTS
to zimny dielektryk, pokazany na rys. 15 [35].
W odróżnieniu od ciepłego dielektryka, warstwa czynnika chłodzącego pełni
rolę izolacyjną. Dodatkowo, powłoka dielektryczna znajduje się w otoczeniu chłodzącego medium, jakim jest ciekły azot
LN₂ (wewnętrzna rura kriostatyczna),
stąd konstrukcja ta nazywana jest zimnym dielektrykiem. Różnice wynikające
z konstrukcji zasilających kabli nadprzewodzących mogą powodować znaczące implikacje pod względem wydajności – zbędnego generowania pola elektromagnetycznego
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– oraz pod względem charakterystyki mocy biernej. W temperaturach kriogenicznych większość reakcji chemicznych zostaje spowolniona, co powoduje, że
cała warstwa izolacyjna nie starzeje się tak
szybko jak w przypadku ciepłego dielektryka. Ponadto izolacja jest otoczona warstwą ekranu utworzoną z drutów nadprzewodzących w celu pełnego osłaniania kabla
i zapobiegania przypadkowemu wytwarzaniu pola elektromagnetycznego.
W przypadku ciepłego dielektryka brak
ochronnej powłoki HTS powoduje, że nie
można się spodziewać efektu ekranowania pola magnetycznego podczas pracy.
W konsekwencji wyższe są straty elektryczne oraz indukcyjność kabla. W przypadku
zimnego dielektryka podobne straty nie
występują, czyniąc go zdecydowanie lepszym typem kabla nadprzewodzącego.
Konstrukcja ciepłego dielektryka jest zdecydowanie prostsza – wykorzystuje procesy produkcyjne, znane przy konstruowaniu konwencjonalnych kabli [36] [35].
Odmiany kabla typu zimny dielektryk występują w trzech różnych konfiguracjach
geometrycznych oraz zależy od usytuowania poszczególnych faz [37]. Trzy podstawowe rodzaje zimnego dielektryka w różnych
konfiguracjach zaprezentowano na rys. 16.
W trójfazowym układzie współosiowym (rys. 16a) układ składa się z trzech
niezależnych rdzeni, w których każdy pełni rolę jednej z faz elektrycznych. Każdy
z kabli posiada swój własny układ chłodzenia. W trójfazowym układzie koncentrycznym (rys. 16b) każda z faz ułożona jest
na pojedynczym elemencie nośnym. Oddzielone są warstwami dielektryka, który musi wytrzymać napięcie międzyfazowe. Wszystkie trzy fazy chłodzone są
przez jeden układ kriostatyczny. Ponadto
grubość powłoki chłodzącej została znacząco zredukowana. Nie jest wymagane również ekranowanie warstwą HTS.
W porównaniu ze współosiową konfiguracją, kabel koncentryczny ma mniejszą
średnicę. W układzie „3-in-1” (rys. 16c) występują trzy jednofazowe współosiowe kable, które zanurzone są w tej samej powłoce chłodzącej [19].
Potencjalne wykorzystywanie nadprzewodzących kabli przesyłowych nie
wiązałoby się z podobnym poziomem
napięć w systemie jak w przypadku konwencjonalnej sieci. Kable HTS posiadają

Rysunek 14

Ciepły dielektryk [35].

Rysunek 15

Zimny dielektryk [35].

Rysunek 16

Schemat trzech konfiguracji geometrycznych zimnego dielektryka [37].

Ú

53
technologie

52

Ú zdolność do przesyłania prądu o dużych gęstościach praktycznie bez oporu.

Podobne moce elektryczne mogą być przesyłane przy mniejszym napięciu.
Technologia nadprzewodzących kabli przesyłowych może mieć zastosowanie
w gęsto zaludnionych obszarach, gdzie instalacja tradycyjnej infrastruktury
przesyłowej byłaby praktycznie niemożliwa. Na rys. 17 zaprezentowano komercyjnie wyprodukowane kable nadprzewodzące.

Rysunek 17

Przesyłanie mocy kablami nadprzewodzącymi w systemie przemiennoprądowym
(AC) generuje powstawanie strat cieplnych
spowodowanych występowaniem histerezy
magnetycznej oraz prądów wirowych. Bezstratność przesyłania dużych gęstości prądu
tyczy się stałoprądowej konfiguracji (DC).
[40]. Jest to bardzo ważny czynnik, który należy uwzględniać w przypadku projektowania kabli nadprzewodzących.

4. Ograniczniki prądu

Przykłady wyprodukowanych kabli nadprzewodzących. Z lewej koncentryczny kabel
nadprzewodzący wyprodukowany przez Nexans™ [38] , a z prawej w układzie „3-in-1”
wyprodukowany przez LSC&S™ [39].

Rysunek 18
Wyłącznik

Impedencja
sieci

Kriochodziarka

Cewka

Przepust
prądowy
Komponent
HTS
Moduł HTS

Zbiornik
chłodziwa

Kriostat
System SFCL

Schemat poglądowy R-SFCL (opracowanie własne na podstawie [42]) oraz przykład
nadprzewodzącego ogranicznika prądowego zastosowanego komercyjnie [43].
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Sieć elektroenergetyczna składa się z wielu urządzeń, takich jak: generatory, silniki, transformatory, przekładniki, linie
przesyłowe oraz dystrybucyjne oraz wiele
innych elementów wchodzących w skład
całego systemu elektroenergetycznego.
System zaprojektowany jest w taki sposób, żeby między źródłami wytwórczymi a punktami odbiorów występowały
relatywnie małe impedancje, co sprzyja propagacjom zwarciowym. Z punktu
widzenia poprawnej i bezpiecznej pracy
każdego elementu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej i efektywnej ochrony
przeciwzwarciowej. Pojawiający się w systemie prąd zwarciowy może spowodować
poważne uszkodzenie urządzeń z powodu
towarzyszących mu dynamicznych oraz
termicznych sił. Stale rosnąca moc wytwórcza oraz coraz więcej połączeń międzysystemowych prowadzi do występowania coraz większych mocy zwarciowych.
Przed skutkami zwarć chronią np. bezpieczniki lub dławiki oraz zwiększone impedancje transformatorów. Bezpieczniki
są prostymi i niedrogimi urządzeniami,
lecz wymagana jest poawaryjna wymiana
uszkodzonych bezpieczników, co prowadzi
do przedłużających się przerw w zasilaniu.
Dławiki zwarciowe połączone szeregowo
w obwodzie zwiększają jego impedancję,
powodując tym samym ograniczenie przepływu prądu podczas warunków zwarciowych. Największe skutki zwarcia osiągają
swoje pierwsze maksimum w czasie równym
5 ms przy częstotliwości 50 Hz. Niezbędne jest zatem możliwie szybkie zareagowanie. Dodatkowo ważne jest samoczynne
ponowne zadziałanie urządzenia po awarii oraz zminimalizowanie wpływu na wydajność systemu podczas warunków normalnej pracy [41].

Szybkie i niezawodne działanie mogą
zapewnić nadprzewodzące ograniczniki
prądów zwarciowych (ang: Superconducting Fault Current Limiter – SFCL). Przykładowe nadprzewodzące ogranicznik prądu zwarciowego przedstawiono na rys. 18.
Czas zadziałania urządzenia jest niezwykle szybki i wynosi kilkadziesiąt mikrosekund, a powrót do warunków normalnej pracy jest natychmiastowy [44]. Na
rys. 19 przedstawiono rezultaty zadziałania urządzenia SFCL, ilustrujące przebiegi prądów.
SFCL zostały podzielone na dwie zasadnicze kategorie różniące się konstrukcją oraz sposobem działania:
• rezystancyjny (R-SFCL) – element nadprzewodnikowy włączony jest szeregowo
z chronionym obwodem. W warunkach
normalnej pracy, układ działa bez żadnych ograniczeń, ponieważ rezystancja
elementu nadprzewodzącego jest zerowa i możliwe jest zminimalizowanie impedancji indukcyjnej. W trakcie stanu
zwarcia, prąd zdecydowanie przekracza
wartość krytyczną uzwojenia nadprzewodzącego. Powoduje to przejście ze stanu
nadprzewodzącego do stanu rezystywnego (tzw. Quench), tym samym ograniczając prąd zwarciowy [3] [41].
Zasadnicze różnice w funkcjonalności rezystancyjnego ogranicznika prądu
zwarciowego wynikają z geometrii elementu nadprzewodzącego oraz rodzaju
zastosowanego nadprzewodnika. Kształt
i wymiary uzwojenia nadprzewodnika
mogą być ułożone w stos, spiralnie, w wersji cienkowarstwowej lub masywnie [44].
W trakcie tzw. quenchu generowane są
straty ciepła, które wpływają na wydajność układu chłodzenia. Aby zmniejszyć
obciążenie elementu nadprzewodzącego,
bocznikuje się go elementem o mniejszej
impedancji (rezystory, cewki, warystory).
W stanie rezystywnym prąd przepływa
przez bocznik, a nie przez element nadprzewodzący, którego impedancja jest
znacznie większa. Elementy bocznikujące zlokalizowane są poza układem chłodzącym, więc w trakcie zwarcia układ
chłodzenia jest odciążany. Schemat konstrukcyjny oraz elektryczny przedstawiono rys. 20.
• indukcyjny (L-SFCL) – występuje
w wersji z ekranowanym rdzeniem (bardziej powszechne) oraz w wersji z rdze-

Rysunek 19

Typowe przebiegi wartości prądu w obwodzie bez ogranicznika (linia przerywana)
oraz z ogranicznikiem (linia ciągła) [45].

Rysunek 20

Rysunek 21
Obwód
chroniony

Uzwojenie pierwotne

I1

Kriostat

I2
Nadprzewodnikowe uzwojenie wtórne

Schemat elektryczny zbocznikowanego
nadprzewodzącego ogranicznika
(opracowanie własne na podstawie [44]).

Schemat elektryczny L-SFCL
(opracowanie własne na podstawie [44]).

niem nasycalnym. W przypadku indukcyjnego ogranicznika element nadprzewodzący nie jest połączony galwanicznie z chronionym obwodem, a więc
prąd zwarciowy nie płynie przez uzwojenie wykonane z HTS. L-SFCL posiada
budowę transformatora i złożony jest z rdzenia magnetycznego oraz uzwojenia
pierwotnego i wtórnego. Schemat elektryczny nadprzewodnikowego ogranicznika indukcyjnego przedstawiono na rys. 21.
Uzwojenie pierwotne jest połączone szeregowo z chronionym obwodem,
natomiast nadprzewodnikowe uzwojenie wtórne HTS jest zwarte. W warunkach normalnej pracy uzwojenie wtórne jest w stanie nadprzewodzącym. Prąd
płynący po stronie pierwotnej indukuje prąd po stronie wtórnej o wartości
mniejszej niż prąd krytyczny uzwojenia HTS. Ogranicznik wykazuje impedancję bliską zeru z powodu równoważenia się strumieni magnetycznych od
strony pierwotnej oraz wtórnej. Zachowanie ogranicznika jest podobne jak
w przypadku przekładnika prądowego [44].
W momencie pojawienia się zwarcia prąd po stronie wtórnej przekracza
wartość krytyczną przez co rezystancja uzwojenia HTS gwałtownie rośnie,
uniemożliwiając przepływ. W rezultacie strumień magnetyczny pochodzący
od uzwojenia wtórnego nie równoważy się (nie kompensuje) ze strumieniem
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Ú Rysunek 22

kretnych warunków pracy. Ważną zaletą
L-SFCL jest brak przepustów prądowych
jak w przypadku R-SFCL.

4.1. Zastosowania SFCLs

Potencjalne miejsca zainstalowania nadprzewodzącego ogranicznika prądu
zwarciowego w systemie elektroenergetycznym (opracowanie własne na podstawie [46]).

wywołanym przez prąd po stronie pierwotnej. W takiej sytuacji ogranicznik
zachowuje się jak dławik o dużej indukcyjności, ograniczając prąd zwarciowy.
Indukcyjne nadprzewodzące ograniczniki dzielimy na układy z otwartym i zamkniętym rdzeniem magnetycznym oraz bezrdzeniowe. Poziom
prądu wyzwalania ogranicznika wyznacza się podobnie jak przy doborze przekładni transformatora, gdzie istotna jest tylko ilość liczby zwojów uzwojenia pierwotnego, gdyż uzwojenie wtórne traktuje się jako jeden zwój. Możliwe jest również zastosowanie odczepów do regulacji po
stronie pierwotnej. Zaprojektowanie nadprzewodzącego ogranicznika
z możliwością regulacji poziomu prądu wyzwalania wydaje się interesującym rozwiązaniem. Można wtedy dostosowywać dane urządzenie do kon-

Nie odnotowano dotychczas na świecie
żadnego komercyjnego zastosowania urządzeń SFCL na poziomie sieci przesyłowych.
Nie oznacza to jednak, że ta technologia jest
do tego nieodpowiednia. Możliwe są lokalizacje zainstalowania nadprzewodnikowych
ograniczników prądu zwarciowego, gdzie
ulokowanie ich przyniosłoby techniczne
oraz ekonomiczne korzyści. Powyższe prezentuje schematyczny rys. 22.
Według analizy przeprowadzonej w [46]
wynika, że najbardziej korzystnymi lokalizacjami (jak na rysunku obok) nadprzewodnikowych urządzeń ograniczających
prąd zwarciowy są: 1) przyłącze generatora systemu; 2) urządzenia pomocnicze
elektrowni; 3) sprzężenie pomiędzy sieciami średniego napięcia; 4) sprzężenie szyn
zbiorczych; 5) przewód zasilający po stronie wtórnej transformatora; 6) przyłącze lokalnych generatorów. Potencjalne korzyści
ekonomiczne wynikające z umiejscowienia nadprzewodnikowych ograniczników
zwarciowych są następujące:
1. Korzyści techniczne
• ograniczenie mocy zwarciowych w warunkach zakłóceniowych dla przyłączy
generatora (1) (6),
• bardziej elastyczna lokalizacja źródeł
energii elektrycznej (1) (6),
• wyższe moce zwarciowe podczas warunków normalnej pracy (2) (3) (4) (5),

Tabela 2. Miejsca zainstalowania nadprzewodzących ograniczników prądu zwarciowego na świecie
Kraj/firma

Rodzaj ogranicznika

Napięcie znamionowe [V]

Prąd znamionowy [A]

Rok realizacji

Szwajcaria/ABB

Indukcyjny

10500, 3faz.

70

1997

Izrael/Ben-Gurion University

Indukcyjny

1000

25

1994

Szwajcaria/ABB

Indukcyjny

480

10

1993

Niemcy/Siemens

Rezystancyjny

750

135

1998

Japonia/Toshiba

Rezystancyjny

220

100

1998

Japonia/Tokyo Univ.
Nippon Steel

Rezystancyjny

10
6000

400
2000

1998
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• mniejsze zakłócenia i spadki napięć (2)
(3) (4) (5),
• większa stabilność pracy w stanach stacjonarnych i przejściowych (2) (3) (4) (5),
• brak przestojów podczas awarii transformatora (4) (5),
• zabezpieczenie wrażliwych odbiorników energii elektrycznej (4).
2. Korzyści ekonomiczne
• opóźnienie konieczności modernizacji
systemu (1) (6),
• zastąpienie konwencjonalnych urządzeń elektroenergetycznych (2) (4) (6),
• zmniejszenie rozmiarów aparatury łączeniowej (2),
• mniejsze straty w sieci (3) (4).
Koncepcje wykorzystywania nadprzewodnikowych ograniczników prądowych
w układach elektroenergetycznych potwierdza wiele zbudowanych i pomyślnie
przetestowanych prototypów, co przedstawia Tabela 2.
Perspektywa wykorzystywania nadprzewodzących ograniczników prądu
zwarciowego jest interesująca. Przy rozwoju, jaki towarzyszy technologii nadprzewodzącej, możliwe jest, że spowoduje
to w dłuższej perspektywie brak konieczności instalowania innych urządzeń bądź
implementowania metod przeciwzwarciowych. Stale rosnące wartości prądów
zwarciowych będą kontrolowane głównie przez SFCL. Zabezpieczanie przed
nadmiernymi prądami zwarcia umożliwi
z kolei wprowadzenie do układu elektroenergetycznego innych urządzeń nadprzewodnikowych, np. generatorów, silników,
transformatorów, linii kablowych przesyłowych, które są wrażliwe na działanie
prądów zwarcia [44].
W świetle powyższego, nadprzewodniki
mogą stanowić w przyszłości rozwiązanie
problemu coraz większych mocy zwarciowych w przypadku instalowania nowych
mocy wytwórczych OZE na poziomie sieci
średniego oraz wysokiego napięcia.

7. Transformatory
Straty występujące w konwencjonalnym transformatorze wynikają w ok.
80 proc. ze strat Joule’a, natomiast pozostałe 20 proc. przypada na straty generowane przez prądy wirowe [19].

Ich nadprzewodzące wersje radzą sobie zdecydowanie lepiej w kwestii
strat. Według [47] zainstalowany transformator konwencjonalny o mocy
63 MVA wykazywałby zdecydowanie większe straty, które wyniosłyby
840 MWh/r w porównaniu z jego potencjalnym nadprzewodzącym odpowiednikiem – 160 MWh/r. Rys. 23 przedstawia rozkład strat wygenerowanych
w obu transformatorach.

Rysunek 23
Straty transformatora konwencjonalnego

Straty nadprzewodzącego transformatora
17,82%

25%

5%

8,05%

69,64%

4,04%

Straty:
uzwojenia
od rdzenia

Straty:
od rdzenia
od pola wewnętrznego
od pola zewnętrznego
w przepustach prądowych

Rozkład strat powstałych w transformatorze konwencjonalnym oraz potencjalnym
nadprzewodzącym o tej samej mocy – 63 MVA (opracowanie własne na podstawie [47]).

Transformatory nadprzewodzące HTS mają następujące zalety w stosunku
do ich konwencjonalnych odpowiedników [48]:
• zmniejszone straty, które w konsekwencji przyczyniają się do oszczędności kosztów operacyjnych – operator sieci dystrybucyjnej czy przesyłowej może zapłacić więcej za nadprzewodzący transformator, gdy koszt
utrzymywania instalacji będzie mniejszy niż w przypadku alternatywnego, konwencjonalnego transformatora olejowego bądź suchego;
• zmniejszone wymiary oraz masa powodują, że są atrakcyjną alternatywą
w przypadku modernizacji istniejących podstacji lub do zastosowań transportowych (transformatory trakcyjne);
• możliwe działanie w warunkach przeciążeniowych bez wzrostu strat, co
zapobiega starzeniu się materiałów izolacyjnych, tym samym podnosząc
wydajność oraz wydłużając żywotność;
• niższa reaktancja wycieku, co ogranicza występujące spadki napięcia na transformatorze i zmniejsza się zapotrzebowanie na instalowanie odczepów;
• możliwy potencjał ograniczenia prądu;
• eliminacja potrzeby stosowania łatwopalnego oleju mineralnego, tym samym redukcje ryzyka pożaru i zmniejszy wpływ na środowisko.
Aby technologia nadprzewodząca osiągnęła dojrzałość rynkową, musi spełnić wszystkie wymagania stawiane tego typom urządzeń w systemie elektroenergetycznym. Konwencjonalna technologia tradycyjnych olejowych transformatorów jest wysoce zoptymalizowana, wydajna oraz niezawodna. Należy
jednak wspomnieć, że mimo wysokiej wydajności występujące straty zwiększają koszty użytkowania. Technologia nadprzewodząca redukuje straty operacyjne oraz wpływa pośrednio na zredukowanie emisji CO₂ do atmosfery.
Przy produkowaniu wysokotemperaturowych uzwojeń transformatorów
nadprzewodzących stosuje się głównie BSCCO, ponieważ w przypadku innych
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Nadprzewodzący transformator programu Waukesha
a) schemat komponentów oraz b) fotografia samego transformatora [49].

materiałów np. YBCO istnieje trudność w wytwarzaniu dłuższych drutów
[19]. Zasada działania nadprzewodzących transformatorów jest taka sama,
jak w przypadku konwencjonalnych aplikacji. W obu przypadkach występuje rdzeń, który pełni rolę obwodu magnetycznego oraz dwa uzwojenia:
pierwotne i wtórne. Z uwagi na konieczność chłodzenia uzwojenia budowa
transformatorów nadprzewodzących różni się znacząco od budowy transformatorów konwencjonalnych. Na rys. 24 przedstawiono schemat komponentów oraz fotografię transformatora programu Waukesha o mocy 5/10 MVA.
Większość projektów budowy nadprzewodzących transformatorów na świecie ma charakter demonstracyjny lub laboratoryjny. Transformatory nadprzewodzące mają na razie zbyt małe moce by móc konkurować z ich konwencjonalnymi odpowiednikami np. na poziomie sieci przesyłowych. Być może
w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie. W Tabeli 3 zaprezentowano kilka projektów nadprzewodzących transformatorów, jakie zrealizowano na przestrzeni ubiegłych dwóch dekad.

8. Maszyny elektryczne
Silniki oraz generatory elektryczne podczas wykonywania pracy pochłaniają lwią
część energii całkowitej systemu elektroenergetycznego. Według [50] silniki stanowią od 43–46 proc. globalnego zużycia
energii. Z tego 23 proc. zużycia przypada na duże jednostki (o mocy większej od
375 kW), a głównymi źródłami generującymi energię elektryczną na świecie są jednostki przekształcające energię mechaniczną w energię elektryczną. Usprawnienie tej
gałęzi systemu elektroenergetycznego przyczyniłoby się do realnych oszczędności
energii elektrycznej. Podobnie jak transformatory generatory lub silniki przyszłości

Tabela 3. Ogólnoświatowe projekty transformatorów HTS [19]
Kraj/rok

Istotne dane

Rodzaj nadprzewodnika

Niemcy (Siemens)/2001

1 MVA; 1faz.; 25/1,4 [kV]; 40/2x360 [A]

BSCCO – 2223

Japonia (Kyushu Uniw.)/2003

2 MVA; 3 faz; 66/6,9 [kV]; 30,3/290 [A]

REBCO

USA (Waukesha)/2004

5/10 MVA; 3faz.; 69/12,5 [kV]; 230/1300 [A]

BSCCO – 2223

Japonia (Nagoya Uniw.)/2010

0,666 MVA; 1faz.; 22/6,6 [kV]; 52,5/175 [A]

YBCO

Japonia (Kyushu Uniw.)/2014

2 MVA; 3faz.; 66/6,9 [kV]; 17,5/167 [A]

GdBCO

USA/2015 – Prototyp

28 MVA; 3faz. 69/12,5 [kV]; ---

YBCO
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będą wydajniejsze. Przy tak ogromnych ilościach generowanych przez nie mocy elektrycznych, nawet półprocentowa poprawa
wydajności może przyczynić się do znacznych oszczędności [51].
Odkrycie wysokotemperaturowych
nadprzewodników sprawia, że technologia nadprzewodnictwa może zostać
zastosowana do wytwarzania nadprzewodzących maszyn wirujących wykorzystujących wysokotemperaturowe uzwojenia. Przemysł oraz rynek wytwórczy
turbin wiatrowych wydaje się możliwym
miejscem zaimplementowania tej technologii w zakresie wykorzystywania nadprzewodzących maszyn synchronicznych
z uwagi na mniejszą masę, rozmiar oraz
większą wydajność w porównaniu z konwencjonalnymi generatorami. W wielu sytuacjach znaczne zmniejszenie wymiarów
urządzenia bez wpływu na jego działanie
przyczynia się do zmniejszenia kosztów.
Na rys. 25 przedstawiono wykres zależności sprawności w funkcji mocy wytwórczej jednostek.
Typowe maszyny obrotowe (silniki lub
generatory) wykorzystują uzwojenie miedziane na stojanie oraz wirniku. Prąd na
uzwojeniach maszyny wirującej generuje straty. Zasadnicza różnica w budowie
maszyny wirującej konwencjonalnej i nadprzewodzącej wynika z rodzaju uzwojenia wirnika. Przykładową budowę maszyny synchronicznej konwencjonalnej oraz
nadprzewodzącej pokazano na rys. 26.
Rotor w nadprzewodzącym generatorze musi zostać schłodzony do temperatur kriogenicznych w chłodziwie, które
w trakcie pracy urządzenia również wiruje. Należy uwzględnić fakt, że sam rotor
wykonany jest z dimagnetyka, ponieważ
gęstość pola magnetycznego wytworzonego przez nadprzewodzące uzwojenie rotora, w którym płynie prąd o bardzo dużej
gęstości, mogłaby przekroczyć punkt nasycenia zwykłego żelaza. Powodowałoby
to zbyt wysoką reluktancję (opór magnetyczny) żelaza i dlatego też wirnik w nadprzewodzącym generatorze musi być wykonywany z dimagnetyka.
Do uzwojeń nadprzewodzących maszyn obecnie można wykorzystać trzy
podstawowe druty nadprzewodzące:
MgB₂, BSCCO 2223 oraz YBCO [46] [52].
W konwencjonalnej maszynie wirującej
uzwojenie chłodzone jest przez powietrze.

Rysunek 25

Porównanie sprawności synchronicznych maszyn klasycznych i nadprzewodnikowych
o tej samej mocy [44].

Rysunek 26

Dimagnetyczny rotor

Wał

Chłodziwo
Nadprzewodzące
uzwojenie rotora

Żelazo

Magnetyczna
przerwa

Schemat budowy maszyny synchronicznej konwencjonalnej (z lewej) oraz nadprzewodzącej
(z prawej) oraz poniżej schematyczna konfiguracja podzespołów nadprzewodzącej maszyny
elektrycznej (opracowanie własne na podstawie [19]).

Niskotemperaturowe maszyny chłodzone są głównie poprzez hel w temperaturze ok. 4K, a zakres wysokotemperaturowy wynosi 20–40K. Chłodzenie uzwojenia nadprzewodzącego w maszynie wirującej stanowi poważne wyzwanie
i nakłada znaczne ograniczenia na ogólny projekt maszyny. Powiązane jest to
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Rysunek 27

Rysunek 28
Metal-air
batteries

Czas ładowania/rozładowania

h

ograniczanie promieniowania cieplnego poprzez specjalne powłoki. Powoduje
to wzrost kosztów. Ograniczenia termiczne systemu chłodzącego w urządzeniach wirujących są głównym powodem, dla którego generatory czy silniki
nadprzewodzące nie zostały dotychczas skomercjalizowane. Cała konstrukcja musi sprostać wysokim wymaganiom wytrzymałościowym i termicznym.
Uzwojenie nadprzewodzącego stojana umieszczone jest na gładkim jarzmie
i osłonięte jest ekranem elektromagnetycznym. Powoduje to zmniejszenie masy
oraz wymiarów całej jednostki, ale także w znacznym stopniu redukcję poziomu generowanego hałasu. Zalety silników HTS są analogiczne do zalet generatorów. Nadprzewodnikowe silniki mogą znaleźć szerokie zastosowanie jako
jednostki napędowe statków morskich, gdzie szczególnie istotne jest minimalizowanie masy i wymiarów urządzeń napędowych oraz poziomu drgań i hałasów. Pomimo powyższych teoretycznych korzyści zastosowania nadprzewodzących maszyn wirujących, nie zostały one dotychczas skomercjalizowane, głównie
z powodów ekonomicznych. Pojekty mające na celu skonstruowanie kilku prototypowych urządzeń podano w Tabeli 4 oraz pokazano na rys. 27.

Long-duration
fly wheels

Ú ze zredukowaniem przewodzenia cieplnego poprzez izolację próżniową oraz
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Magazynowanie energii istotnie przyczynia się do poprawy jakości oraz niezawodności systemu elektroenergetycznego, integracji OZE oraz efektywnego
wykorzystywania zasobów energetycznych, zwłaszcza w ramach zderegulowanego runku. Gromadzenie energii może odbywać się za pośrednictwem energii:
• kinetycznej np. w tzw. „flywheels”,
• chemicznej np. w bateriach,
• potencjalnej np. w elektrowniach szczytowo-pompowych,
• termicznej,
• biochemicznej,
• elektrycznej np. (kondenator, superkondensator).
Każdy z wymienionych sposobów oferuje swoistego rodzaju osiągnięcia
w kwestii pojemności energii bądź mocy, czasu reakcji, przystępnej liczby cykli ładowań i rozładowań oraz wydajności.
Zasadniczo istnieją dwie technologie wykorzystujące zjawisko nadprzewodnictwa do magazynowania energii i są to: nadprzewodzące magnetyczne
magazyny energii (ang: superconducting magnetic energy storage – SMES)
oraz magazyny „flywheels” (ang: flywheel energy storage system – FEES) bazujący na nadprzewodzącym magnetycznym łożysku. Obie technologie są
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PSB
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9. Magazynowanie energii elektrycznej

10 kW

100 kW

1 MW
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Moc systemu

Wykres przedstawiający czas ładowania/rozładowywania różnych form magazynowania energii w funkcji mocy urządzenia/sposobu magazynowania
(opracowanie własne na podstawie [53]).

Nadprzewodzące maszyny wirujące [19].

Tabela 4. Główne demonstracje oraz prototypy nadprzewodzących urządzeń wirujących [19]
Kraj/rok

Miejsce aplikacji

Istotne dane

Rodzaj nadprzewodnika

USA/1996

Silnik

200 kW; 1800 obr./min

BSCCO

Korea/2007

Silnik

1 MVA/ 3600 obr./min

BSCCO

Niemcy/2008

Generator

4 MVA/ 3600 obr./min

BSSCO

Wielka Brytania/2012

Hydro-generator

1,7 MVA/ 214 obr./min

BSSCO

Rosja/2015

Turbina wiatrowa

1 MVA/ ----

YBCO

Hiszpania/2016

Turbina wiatrowa

0,5 MVA/ ---

MgB2
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Flow batteries
VRB

w stanie zapewnić wydajność w przedziale 85–95 proc. Ponadto posiadają bardzo
szybki czas reagowania oraz można poddawać je ogromnej liczbie cykli ładowań
i rozładowań. Na rys. 28 przedstawiono
wykres zależności czasu rozładowywania oraz ładowania w funkcji mocy różnych urządzeń magazynujących energię.
W stanie przechowywania (magazynowania) energii SMES wykazuje brak lub
bardzo małą stratę energii, która wynika
głównie ze względu utrzymywanie warunków kriostatycznych chłodziwa, a przede
wszystkim ze względu na połączenie prądowe między cewką nadprzewodzącą
a obwodem zewnętrznym. Straty energii
podczas ładowania i rozładowywania są
bardzo małe (rzędu kilku procent). SMES
wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem
w przypadku częstych lub ciągłych wymian energii. W układach, gdzie taka wymiana jest sporadyczna koszty przewyższają korzyści zastosowania SMES [19].
Schemat systemu nadprzewodzącego oraz
strukturę nadprzewodzącego magazynu
energii przedstawiono na rys. 29.
Zalety SMES wynikają głównie z faktu braku potrzeby konwersji energii elektrycznej z innych form energii. Bardzo

szybki czas reakcji przekazywania sporych ilości energii oraz praktycznie nieskończona liczba cykli sprawiają, że SMES wydaje się dobrym rozwiązaniem
regulacji częstotliwości oraz podnoszenia jakości energii elektrycznej [54].
Cewka nadprzewodząca, znajdująca się wewnątrz SMES, obciążona jest dużym prądem generującym. Musi być odporna na podwyższoną temperaturę
krytyczną. Zasadę działania nadprzewodzącego magnesu przedstawiono obrazowo na rys. 30.

Rysunek 29 a

Schemat oraz struktura SMES [49] [50].
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Ú Rysunek 29 b

Schemat oraz struktura SMES (opracowanie własne na podstawie [49] [50]).

10. Wnioski
Od momentu odkrycia nadprzewodnictwa w 1911 roku, zaobserwowano właściwości u setek materiałów, jednakże praktyczne zastosowanie w przemyśle
energetycznym ma tylko osiem materiałów. Dlaczego tylko tyle? Ponieważ każdy z tych materiałów musi sprostać bardzo wielu aspektom inżynieryjnym. Dla
poprawnego działania urządzenia wykorzystującego technologię nadprzewodzącą należy stale zapewniać odpowiednią temperaturę pracy, zgodną z wymaganiami kriogenicznymi danego materiału. Wiele urządzeń wykorzystuje technologię chłodzenia za pośrednictwem ciekłego azotu LN₂, którego temperatura
pracy wynosi od 65 do 77K lub ciekłego helu LHe o zdecydowanie niższej
temperaturze pracy z zakresu od 1,2 do 4,2K. Zatem temperatury krytyczne

Rysunek 30

Zasad działania SMES [55].
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wybranych nadprzewodników muszą być
znacznie powyżej temperatury wrzenia
ośrodka chłodniczego, aby móc uwzględnić niepożądane obciążenia cieplne.
Zastosowanie nadprzewodzących urządzeń w obrębie systemu elektroenergetycznego ograniczone jest sprawnością
działania elementu nadprzewodzącego
tudzież materiału, z którego jest wykonany oraz sprawnością systemu chłodzącego. Odkrycie materiału wykazującego
właściwości nadprzewodzące w temperaturze otoczenia bądź wyższej jest jednym z głównych kierunków i celów badań
środowiska naukowo-technologicznego
na całym świecie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre związki, takie jak
np. H₂S pod wpływem wysokiego ciśnienia osiągają stan nadprzewodnictwa już
w temperaturze, odpowiadającej najniższej temperaturze powietrza odnotowanej na Antarktydzie. Stanowi to bardzo
skrajny przypadek, lecz jest to ważny krok
w rozwoju materiałów nadprzewodzących.
Możliwości, jakie niosą ze sobą materiały
wykazujące brak rezystancji i sposób ich
wykorzystania w przemyśle elektroenergetycznym, wydaje się obiecujący. Obecne materiały, mimo znacznych popraw
w kwestii parametrów krytycznych, nadal są dalekie od ideałów. Dalszych prac
wymaga jednak poprawa ich parametrów
krytycznych, w szczególności zbyt niskiej

temperatury krytycznej stanu nadprzewodnictwa. Wyzwaniem pozostaje również kosztowny proces wytwarzania.
Rewolucyjnym aspektem technologii
kabli nadprzewodzących jest przełamanie fundamentalnego paradygmatu inżynierii elektroenergetycznej, w której
sieć przesyłowa wymaga poziomu wysokich napięć. W przypadku zastosowania nadprzewodników, aby przesłać duże
jednostki mocy można obniżyć napięcie
na rzecz podwyższonego prądu. Technologia kabli nadprzewodzących może
być w pierwszej kolejności wykorzystana do przesyłania dużych jednostek
mocy elektrycznych (duża przepustowość) w obszarach gęsto zaludnionych,
gdzie istnieje potrzeba przesyłania większych jednostek mocy. Na obszarach metropolitalnych, trudnym terenie, przewężeniach lub „wąskich gardłach”, kable
HTS mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych linii WN oraz
NN. Wyższe koszty zastosowania kabli
nadprzewodzących mogą być zrównoważone przez oszczędności wynikające ze
zminimalizowania strat przesyłowych.
W przypadku nadprzewodzącej konfiguracji przemiennoprądowej urządzenia,
straty są zdecydowanie mniejsze niż występujące w konwencjonalnej technologii.
Całkowity zanik oporu elektrycznego ma
miejsce w konfiguracji stałoprądowej.
Wszelkie inne pozostałe urządzenia nadprzewodzące z uwagi na ich charakter pracy
będą zdecydowanie mniejsze gabarytowo od
swoich konwencjonalnych odpowiedników.
Gęstość energii w funkcji objętości lub masy
urządzenia nadprzewodzącego jest znacznie większa od odpowiadającego mu pod
względem gabarytowym urządzenia konwencjonalnego. Nadprzewodzące urządzenia, takie jak transfromatory, generatory,
SMES-y oraz ograniczniki prądu zwarciowego są w fazie testowej, lecz spodziewane
jest ich wdrażanie w miarę zmian potrzeb
rynkowych i rozwoju nowych materiałów
o właściwościach nadprzewodzących
w temperaturach bardziej zbliżonych do
temperatury otoczenia.
Świat zapatruje się na technologie wykorzystujące nadprzewodnictwo w nadziei
na jej „astronomiczny skok”. Prowadzone
są badania oraz programy np. „BEST PATHS” – ENTSO-E, dzięki któremu operatorzy systemów przesyłowych państw eu-

ropejskich pracują nad potencjalnym wykorzystaniem tego zjawiska w systemie
elektroenergetycznym czy projekt „Ampa City” w mieście Essen (Niemcy), dzięki
któremu wymieniony zostanie kabel wysokiego napięcia wraz z transformatorem
konwencjonalnej technologii na kabel nadprzewodzący „średniego napięcia” wraz
z ogranicznikiem prądu zwarciowego SFCL. Badania i projekty z wykorzystaniem
nadprzewodnictwa realizowane są też w krajach azjatyckich (Chiny, Japonia, Korea Południowa) czy w Stanach Zjednoczonych. Dzięki takim inicjatywom technologia nadprzewodząca jest ciągle udoskonalana dla rozwiązań związanych z jej
zastosowaniem problemów i maksymalizacji potencjalnych korzyści. Jedno jest
pewne! Myśląc o przyszłości systemu elektroenergetycznego, nie można pominąć
urządzeń nadprzewodzących. Otwartym pozostaje tempo i zakres tych rozwiązań w praktyce.
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English summary
This paper discusses the phenomenon of superconductivity
and its potential applications in the area of electric energy.
Important discoveries in that field were presented, which inspired many scientists in the world to develop this issue further. Currently, superconductivity is implemented in many
sectors – Energy, Electronics, Medicie etc. This article focuses on its application in electric energy transmission system.
Several basic types of superconducting devices were presented that could successfully replace conventional transmission
and distribution technologies in the future. 
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Ekonomia współpracy:
czy jest dla niej miejsce
w energetyce?

Wstęp
W dobie internetu, szerokorozumianej cyfryzacji oraz dostępu do nowych
technologii, zachowania konsumentów zmieniają się. Obecnie społeczeństwo
staje się coraz bardziej świadome swoich potrzeb i stopnia ich zaspokojenia
przez produkty dostępne na rynku. Wobec tego coraz chętniej i bardziej aktywnie uczestniczy w rozwoju produktów czy usług, co sprzyja rosnącemu zainteresowaniu ideą ekonomii współpracy. Aktywne podejście klientów końcowych, nowe trendy i technologie spowodowały, że firmy zaczęły zmieniać
swoje modele biznesowe i opierać je na elementach ekonomii współpracy. Wydaje się, że może to być klucz do zaspokojenia potrzeb dzisiejszego aktywnego konsumenta – prosumenta. W obliczu pojawiających się nowych możliwości stwarzanych przez rozwijający się trend ekonomii współpracy oraz
wzrastający poziom zaangażowania klienta końcowego, w ostatnich latach
– również w energetyce – można zauważyć rozwiązania tworzone według tej
koncepcji. Choć w sektorze energetycznym ekonomia współpracy nie jest jeszcze popularną koncepcją, to można stwierdzić, że jej rozwój może znacząco
zmienić dzisiejszy obraz rynku energii.

Ekonomia współpracy: czyli jak to się zaczęło
i co to dokładnie jest?
Ekonomia współpracy (ang. collaborative economy) jest zjawiskiem mającym
zastosowanie w niemalże wszystkich dziedzinach życia. Chociaż obecnie zyskuje na zainteresowaniu, dzięki popularnym usługom świadczonym przez
firmy, takie jak BlaBlaCar, to nie jest zjawiskiem nowym. W praktyce ekonomia współpracy stanowi wyłącznie rozwinięcie istniejących już w przestrzeni
publicznej modeli rynkowych firm, które budowały i/lub budują środowisko
pracy na podstawie zaufania oraz współpracy w sieci. Sztandarowym tego
przykładem jest YouTube czy Facebook – przedsiębiorstwa te stworzyły swoje modele biznesowe wykorzystujące sieci użytkowników, a tym samym ekonomii współpracy.
Idea ekonomii współpracy narodziła się w miejscu dzielenia się kapitałem
ludzkim i zasobami materialnymi (zarówno w zakresie produkcji, konsumpcji, jak i handlu). Początkowo można było obserwować to zjawisko np. w ramach tzw. transakcji bezgotówkowych podczas powstawania Wikipedii. Innym
przykładem jest tzw. couchsurfing, czyli inicjatywa oferowania darmowych
miejsc noclegowych pod swoim dachem¹. Warto podkreślić, że sama koncepcja ekonomii współpracy jest wciąż rozwijana, ponieważ pojawiają się jej nowe
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formy. W początkowym stadium stosowania współpraca („dzielenie się”) zachodziła między indywidualnymi podmiotami,
często w modelu „jeden do jednego”. Sytuacja obecnie istotnie się zmieniła, gdyż
współpraca często zachodzi w modelu „jeden do wielu” lub nawet „wielu do wielu”.
W tym zakresie chodzi przede wszystkim
o podejście:
• „C2C”, czyli Customer to Customer,
które określa transakcje zawierane między dwoma klientami (np. licytacje na
aukcjach internetowych);
• „P2P”, czyli Peer to Peer, tak zwana sieć
równorzędna – każdy z każdym;
• „B2C”, czyli Business to Customer,
określające firmy współpracujące bezpośrednio z klientem końcowym².
Pierwsze dwie mają za zadanie łączyć
konsumentów, natomiast ostatnia pozycja
odnosi się do łączenia dostawców i konsumentów.
Kluczowe dla ekonomii współpracy są
powody lub czynniki charakterystyczne,
które uzasadniają potrzebę powstania tego
zjawiska. Wśród najważniejszych powodów
należy wymienić kryzysy ekonomiczne,
zmniejszające się zaufanie społeczeństwa do
dużych korporacji, rozwój technologii, czy
w końcu zmiany w podejściu do konsump1

2

Couchsurfing to internetowa społeczność,
zrzeszająca ludzi z całego świata, którzy oferują u
siebie darmowe miejsca noclegowe. Zwolenników
couchsurfingu jest coraz więcej także w Polsce,
http://www.just-a-travel.com/couchsurfing%E2%80%93-8-wskazowek-dla-poczatkujacych/
(dostęp: 15.10.2018 r.).
J. Valant, A European agenda for the collaborative
economy, European Parliamentary Research Service,
2016, s. 3.
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cji. Czynniki te spowodowały, że w istotny
sposób zmienił się (i zmienia) model postępowania społeczeństwa w kontekście
transportu, spędzania wolnego czasu, organizacji wyjazdów, robienia zakupów, czy
nawet operacji bankowych. Należy pokreślić, że to nie internet jest odpowiedzialny
za kreację ekonomii współpracy, jednakże
istotnie przyśpieszył wzrost tej działalności. Punktem zapalnym, który spowodował znaczący wzrost liczby przedsiębiorstw
opartych na koncepcji ekonomii współpracy, a zarazem rozwój tego trendu, był kryzys finansowy w latach 2008–2009³.
Ekonomia współpracy jest terminem
różnie definiowanym w dostępnej literaturze, co może być spowodowane jego
wielowymiarowym znaczeniem. Ponadto
istnieje wiele zbliżonych pojęć, które nierzadko stosowane są zamiennie, nie zawsze właściwie. W tabeli 1. zaprezentowano wybrane pojęcia związane z ekonomią
współpracy oraz ich krótki opis.
Pojęciem, które jest najczęściej stosowanym zamiennikiem terminu ekonomia współpracy jest sharing economy, czyli ekonomia współdzielenia.
Niemniej, warto podkreślić, że stosowanie
tych pojęć zamiennie (co się często zdarza) nie jest w pełni poprawne. Dobrym
przykładem jest przedsiębiorstwo Airbnb,
które jest postrzegane jako firma działająca na podstawie koncepcji sharing economy. Jednakże warto zauważyć, że w przypadku tej działalności nie występuję tak

Rysunek 1

Ekonomia
współpracy

Access economy
(ekonomia dostępu)

System, który umożliwia ludziom odpłatne korzystanie z danej usługi
bez konieczności jej posiadania. Ważne jest tutaj rozważenie terminu
w kontekście praw własności. W tym przypadku chodzi o dostęp, a nie
własność.

Circular economy
(ekonomia cyklicznego
wykorzystania dóbr)

Pojęcie odnosi się do maksymalnego wykorzystania produktów
lub materiałów poprzez wydłużenie cyklu życia produktu, dzięki
ponownemu wykorzystaniu go.

Collaborative
consumption
(współdzielona
konsumpcja)

System, który na nowo wykorzystuje tradycyjne zachowania
konsumentów na rynku – wynajem, wypożyczanie, wymianę barterową,
prezenty, etc. Dzięki internetowi jest to możliwe na dużo większą skalę
i na szereg różnych sposobów.

Collaborative economy
(ekonomia współpracy)

System, który nadaje wartość dotychczas niewykorzystanym aktywom,
dzięki dopasowaniu z jednej strony potrzeb ludzi, a z drugiej tego, co
faktycznie mają w posiadaniu. Ważne jest, aby posługując się tym
terminem zastanowić się, czy w przykładzie pomijani są standardowi
pośrednicy, natomiast produkty, wiedza czy usługi wymieniane są
w ramach sieci współpracy.

Gift economy
(ekonomia podarunkowa)

System, który umożliwia dostarczenie towarów lub usług bez
wcześniejszej zapłaty, a także bez oczekiwania zwrotu kosztów
w przyszłości. Przykładem gift economy jest couchsurfing, dzięki
któremu można korzystać z gościnności osób na całym świecie
za darmo, bez konieczności zapłaty.

Gig economy
(ekonomia zadaniowa)

W systemie gig economy tradycyjną pracę zastępuje się rozbiciem jej
na pojedyncze jednostki – zadania. Ważne jest, aby rozważyć, czy
w danym przypadku charakter pracy i relacje pracownicze się zmieniają.

On-demand economy
(ekonomia dóbr
na żądanie)

System, który w sposób natychmiastowy łączy sprzedawców
i kupujących, tak aby dostarczyć dobra w momencie zapotrzebowania
na nie. Przykładem może być instacart – pozwala ludziom na
otrzymywanie zakupów spożywczych w ciągu godziny.

Sharing economy
(ekonomia
współdzielenia)

Ekonomia współdzielenia pozwala na dzielenie się produktami
lub usługami, które nie są dostatecznie wykorzystane, za darmo
lub odpłatnie, pomiędzy pojedynczymi osobami lub firmami. Termin
ten odnosi się również do niewykorzystanej wartości społecznej,
ekonomicznej i środowiskowej.

Źródło: R. Botsman, The sharing economy dictionary of commonly used terms,
http://rachelbotsman.com/work/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms/
(dostęp: 15.10.2018).

Współdzielone
finanse

Współdzielona
edukacja

Tabela 1. Wybrane pojęcia związane z ekonomią współpracy

Współdzielona
konsumpcja
Ekonomia
współdzielenia

Współdzielona
produkcja

Struktura ekonomii współpracy
Źródło: Budziewicz-Guźlecka A., Role of the
sharing economy in the contemporary economy,
Ekonomiczne Problemy Usług nr 1 (126/1), 2017,
s. 27–36.

zwane „dzielenie się”. W tym przypadku dochodzi do wynajmu powierzchni
mieszkalnej. Stąd ta działalność nie powinna być traktowana jako część ekonomii współdzielenia, natomiast powinna być traktowana jako część ekonomii
współpracy (przynajmniej w początkowej fazie rozwoju firmy).
Co istotne, ekonomia współdzielenia jest elementem współdzielonej konsumpcji, która z kolei należy do czterech składowych ekonomii współpracy (zobacz rys. 1.). Collaborative economy, czyli ekonomia współpracy, to system wykorzystujący dzielenie się zasobami ludzkimi i materialnymi w zakresie wspólnego
tworzenia, produkcji, dystrybucji, handlu, konsumpcji dóbr i usług przez różnych ludzi lub organizacje⁴. Zatem kluczowe w ekonomii współdzielenia jest to,
że pozwala ona na wykorzystanie zasobów, które nie są w pełni efektywnie alo3

4

S.J. Kemp, M.J. Olson, Sharing economy. An in-depth look at its evolution & trajectory across
industries, Investment Research, 2015, s. 9.
A. Budziewicz-Guźlecka, Role of the sharing economy in the contemporary economy, Ekonomiczne
Problemy Usług nr 1 (126/1), 2017, s. 27–36.
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Ú kowane, za wynagrodzenie pieniężne lub niepieniężne (np. wzajemność) lub bez
wynagrodzenia (np. wynajmujesz pokój, który i tak stoi pusty).

Nie trzeba daleko szukać, by znaleźć biznes oparty
na ekonomii współpracy
Bardzo popularnym przykładem ekonomii współpracy jest firma BlaBlaCar,
czyli platforma z największą społecznością współdzielenia podróży długodystansowych. BlaBlaCar to właściwie system, który łączy pasażerów i kierowców jadących w tym samym kierunku. Pozwala to użytkownikom systemu na
podział kosztów paliwa, tworząc przy tym alternatywę względem tradycyjnych
rozwiązań przewozowych. Francuska firma, która powstała jeszcze w 2006 r.,
do Polski trafiła w 2012 r., dość szybko skupiając wokół siebie społeczność.
Obecnie BlaBlaCar to ok. 65 milionów użytkowników w 22 krajach⁵.
Model biznesowy spółki opiera się na działaniu aplikacji, która wylicza średnią
cenę za przejazd na podstawie bieżącej ceny paliwa, długości trasy oraz średniego
spalania samochodu. Jednak kluczowym jest, że aplikacja pozwala na skojarzenie
kierowców z pasażerami, co w następstwie pozwala na dokonanie transakcji. Istotą rozwoju tego przedsiębiorstwa było połączenie potrzeb kierowców i użytkowników, co z jednej strony pozwoliło na optymalizowanie wykorzystania zasobów,
a z drugiej strony na obniżenie kosztów podróży. Aplikacja BlaBlaCar swoją działalność oparła na systemie reputacyjnym⁶. Pozwala to, by zarówno pasażerowie,
jak i kierowcy mogli ocenić jakość odbytego przejazdu, co jest często stosowane
w przypadku firm opartych na ekonomii współpracy. W tym przypadku zarówno kierowca, jak i pasażer muszą dbać o swoją reputację, co pozwala na kolejne
przejazdy. W końcu jedna i druga strona muszą wyrazić zgodę na wspólną podróż
Bez dobrych ocen częstotliwość wspólnego przejazdu może się znacznie
obniżyć.
BlaBlaCar jest przedsiębiorstwem ukierunkowanym na zyski, niemniej jednocześnie nacisk położony jest na współdzielenie zasobów, które dotychczas
mogły nie być wykorzystywane w sposób optymalny. Można powiedzieć, że
BlaBlaCar to jedna ze spółek hybrydowych. Z jednej strony generuje zyski,
z drugiej strony towarzyszy jej ściśle określony cel społeczny, a nawet środowiskowy. Redukcja samochodów bez pasażerów podróżujących w tym samym
kierunku pozwala na ograniczenie emisji spalin. BlaBlaCar jako firma stanowi dostawcę technologii i pośrednika, czyli funkcjonuje w modelu ekonomii
współpracy peer to peer⁷.
Oczywiście BlaBlaCar nie jest jedyną firmą działającą w oparciu o koncepcję
ekonomię współpracy i bynajmniej nie dotyczy to tylko branży motoryzacyjnej.
Na świecie już w 2015 roku działało ponad 9 tys. przedsiębiorstw, które swoją działalność opierały o koncepcję ekonomii współpracy⁸. Obecnie tych przedsiębiorstw
jest znacznie więcej. To pokazuje silny rozwój tego obszaru. W związku z tym można wymienić co najmniej kilka obszarów, w których biznes wykorzystujący koncepcję ekonomii współpracy występuje również w Polsce, co przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wybrane firmy wykorzystujące koncepcję ekonomii9 współpracy
w swoim modelu biznesowym w podziale na obszary
Transport

Finanse

Edukacja

Rozrywka

Dobra

• Veturillo

• Kickstarter

• Khan Academy

• Netflix

• Gumtree

• BlaBlaCar

• PolakPotrafi.pl

• Coursera

• Deezer

• Olx

Źródło: www.zgiep.com/korzysci-i-obszary-ekonomii-wspolpracy-w-polsce-i-na-swiecie/
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Nie wszystko złoto, co się
świeci
Dynamiczny rozwój ekonomii współpracy
to zarówno zmiana dla konsumenta, jak
i środowiska oraz społeczeństwa. Jednak
rozwój tego obszaru nie jest pozbawiony mankamentów. Z jednej strony można wspomnieć o procesie ograniczania
konsumpcji, gdyż wzrasta optymalizacja
wykorzystania istniejącej infrastruktury
(samochody, mieszkania), przez co spada zainteresowanie kupowaniem nowych
produktów. Niemniej wraz z tym trendem
możliwy jest spadek zainteresowania niektórymi zawodami, przez co wiele osób
może stracić pracę. Ponadto nierzadko
usługi świadczone w ramach działalności opartych o ekonomię współpracy (np.
Uber) są świadczone przez ludzi niedoświadczonych, bez specjalistycznej wiedzy i przygotowania. Często koncepcji
ekonomii współpracy towarzyszy brak jasno określonych norm oraz zasad funkcjonowania. To łącznie wpływa na problem
w zakresie kwestii podatkowych, ochrony
konsumenta czy konkurencji.
W tym kontekście warto wspomnieć
o firmie Uber, której działalność trudno jest obecnie postrzegać przez pryzmat
ekonomii współpracy. Przedsiębiorstwo
Uber rozrosło się do rozmiarów monopolisty, którego działania są postrzegane przez pewne grupy interesu jako
kontrowersyjne. Uber, czyli alternatywa
dla tradycyjnych taksówek, „to platforma technologiczna, która łączy kierowców z pasażerami za pomocą aplikacji
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https://blog.blablacar.pl/about-us (dostęp: 31.10.2018 r.).
System reputacyjny, to system (technologia), który
pozwala użytkownikom oceniać jakoś usługi lub
firmę. Dzięki tej technologii można oceniać
i recenzować hotele, restauracje, sprzedawców
lub kontrahentów, https://simplicable.com/new/
reputation-systems (dostęp: 17.10.2018 r.).
B. Libert, Y. Wind, M. Beck, What Airbnb, Uber and
Alibaba have in common, 2014,
https://hbr.org/2014/11/what-airbnb-uber-andalibaba-have-in-common (dostęp: 21.10.2018 r.).
Ł. Zgiep, Współpracy czy współdzielenia – jaka
naprawdę jest ta nowa ekonomia?, 2016,
http://inkubatoryaip.innpoland.
pl/126487,wspolpracy-czy-wspoldzielenia-jakanaprawde-jest-ta-nowa-ekonomia (dostęp:
21.10.2018 r.).
Przedstawione firmy dalej działają na podstawie
ekonomii współpracy lub zaczynały swoją
działalność, wykorzystując taki model biznesowy.
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w smartfonie”¹⁰. Od jej wprowadzenia na
rynek w 2012 roku zmieniła się branża
przewozów osobowych. Od tego momentu
kierowca nie potrzebuje specjalnych licencji przewozowych (z założenia), a zatem
każdy może pracować dla Ubera i oczywiście każdy (pełnoletni) może skorzystać
z jego usług. Cały proces przejazdu, tj. jego
zamówienie oraz opłata, odbywa się poprzez aplikację w smartfonie.
Początkowo Uber, podobnie jak BlaBlaCar, miał służyć do dzielenia się kosztami
wspólnego przejazdu. Przykładowo, dojeżdżając do pracy i zabierając po drodze
ludzi na tej trasie, można było (z punktu
widzenia kierowcy) obniżyć koszty paliwa.
Obecnie kierowca Ubera to (zazwyczaj)
tańsza opcja kierowcy taksówki, z tym że
agregacja usług zachodzi w innym miejscu. Warto podkreślić, że nowa technologia (w postaci aplikacji) nie wystarczy do
tego, by dany biznes był oparty na ekonomii współpracy. Uber obecnie prowadzi
działania charakterystyczne dla działalności monopolistycznej. Co ważne, brakuje już miejsca na rynku dla podobnych
oferentów. W ostatnim czasie dochodziło
do licznych protestów taksówkarzy jako
przedstawicieli tradycyjnej gałęzi transportu, co zmuszało decydentów politycznych w wielu krajach do zablokowania
tego rodzaju działalności (np. we Włoszech i na Węgrzech)¹¹.
Kolejnym przykładem, gdzie w wielu
miastach na całym świecie odczuwalne
są negatywne skutki działalności opartej,
przynajmniej na początku, na koncepcji
ekonomii współpracy, jest firma Airbnb. Czy mowa o Tokio, Berlinie lub San
Francisco, wszędzie zauważalny jest niekorzystny trend dla lokalnej społeczności,
a mianowicie wzrost cen mieszkań¹². Powszechne korzystanie z usług Airbnb jest
obecnie w wielu miejscach regulowane lub
prawnie zakazywane (zakaz krótkoterminowego najmu lub jego ograniczanie). Jest
to silnie związane z tym, że obecnie spółka Airbnb również rozwinęła swoją dzia-
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https://www.uber.com (dostęp: 16.10.2018 r.).
https://www.independent.co.uk/travel/news-andadvice/uber-ban-countries-where-world-taxi-appeurope-taxi-us-states-china-asia-legal-a7707436.
html (dostęp: 22.10.2018 r.).
https://www.bbc.com/news/business-45083954
(dostęp: 22.10.2018 r.).

łalność do pozycji monopolisty. Coraz bardziej model biznesowy spółki jest
zbliżony do tego tradycyjnego, czyli wynajmu pokoi w hotelu. Zatem trudno
w dalszym ciągu utrzymywać, że spółki takie, jak Uber czy Airbnb, to nadal
przedsiębiorstwa działające na podstawie ekonomii współpracy.

Czy w energetyce możemy mówić o (ekonomii)
współpracy?
Sektor energetyczny to kluczowy dla każdego państwa element gospodarki.
W dalszym ciągu jest to sektor wyjątkowo hermetyczny, nierzadko o monopolistycznej strukturze. Niemniej postępująca od przeszło 20 lat liberalizacja rynków energii pozwala na coraz większą współpracę i integrację państw
w tym zakresie. Co więcej, współpraca jest kluczowa w obliczu trwającej transformacji rynkowej, rosnącej ilości niesterowalnych odnawialnych źródeł energii, coraz większej liczby aktywnych klientów końcowych (prosumentów), czy
też rosnących wymagań środowiskowych. Sektor energetyczny nie powinien
być obojętny na zachodzące na rynku zmiany, lecz szukać nowych rozwiązań
i synergii z innymi obszarami gospodarki.
W kontekście ekonomii współpracy również w sektorze energetycznym pojawia się coraz więcej miejsca dla rozwiązań zorientowanych na klienta. Jest to
efekt postępującej transformacji i coraz większej potrzeby znalezienia równowagi pomiędzy wykorzystaniem i ochroną zasobów naturalnych, przy wzrastającym zapotrzebowaniu na paliwa, wodę czy właśnie energię elektryczną.
Sektor energetyczny przechodzi poważną zmianę opartą na rozwiązaniach
związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wówczas ekonomia współpracy
zyskuje na znaczeniu, umożliwiając klientom końcowym uzyskanie większej
niezależności od dużych korporacji energetycznych.

Ekonomia współpracy w energetyce jest tuż za rogiem
Przykładem przedsiębiorstwa związanego z sektorem energetycznym działającym na podstawie ekonomii współpracy jest Mosaic. To amerykańska spółka
działająca w modelu P2P. Początkowo swój model biznesowy oparła na umożliwieniu każdemu zainteresowanemu inwestycji (nawet od 25 USD) w duże
projekty farm fotowoltaicznych (PV). Obecnie firma ta jest bardziej zorientowana na finansowanie projektów domów mieszkalnych wykorzystujących
energię słoneczną, co jest realizowane przy wsparciu kapitału nabywanego
przez spółkę od osób trzecich¹³. Partycypacja w inwestycjach przynosi zwrot
z kapitału, który może służyć do dalszych inwestycji lub bezpośredniego zysku.
Model biznesowy oparty na ekonomii współpracy w postaci crowdfundingu,
czyli finansowania społecznego, przyczynia się zatem do popularyzacji technologii wykorzystującej energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.
Kolejnym segmentem energetyki, który jest miejscem szczególnego zainteresowania w kontekście ekonomii współpracy, jest sprzedaż i zakup energii.
Chodzi tutaj zarówno o rynek hurtowy energii elektrycznej, jak i rynek detaliczny. W przypadku rynku detalicznego pojawia się coraz więcej rozwiązań
zorientowanych na klienta i rozwiązań łączących lokalnego producenta energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł z lokalnym konsumentem. W tym kontekście warto powiedzieć o holenderskiej firmie Vandebron, która poprzez wykorzystanie aplikacji umożliwia zawarcie ściśle dopasowanej do potrzeb umowy
między klientem końcowym, a lokalnymi dostawcami zielonej energii. Konsument ponosi opłatę w wysokości kosztów produkcji bez doliczania kosztów
13

https://joinmosaic.com/about-us/mosaic (dostęp: 22.10.2018 r.).

Ú

Ú przesyłu. Jednakże zarówno konsument, jak i producent są zobligowani do

wniesienia stałej miesięcznej opłaty w ramach abonamentu (co pozwala na
zysk firmy Vandebron i pokrycie kosztów przesyłu)¹⁴.
Technologią, która może całkowicie zmienić oblicze rynku, wydaje się
blockchain¹⁵. Na świecie pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystujących te „rozproszone bazy danych” w celu połączenia prosumentów lub
konsumentów z producentami energii elektrycznej. Zazwyczaj te spółki są
mocno zorientowane na klienta oraz wspierają działanie swego rodzaju klastrów energii i spółdzielni energetycznych (mikro-sieci). Co istotne, technologia ta bezpośrednio wpisuje się w koncepcję ekonomii współpracy, chociaż
wciąż są to głównie projekty pilotażowe w energetyce. Jednym z projektów
opartych na blockchain jest Brooklyn Microgrid, który funkcjonuje już od
2016 r. w Nowym Jorku. W tym projekcie wydzielona grupa gospodarstw domowych dokonuje zdecentralizowanego obrotu energią za pomocą systemu
blockchain, gdzie produkcja odbywa się głównie w lokalnych odnawialnych
źródłach energii¹⁶. Obecnie pojawia się coraz więcej projektów wykorzystujących tę technologię, zarówno w zakresie obrotu energią elektryczną, finansowania projektów OZE czy systemu ładowania samochodów elektrycznych.
Jednakże trudno obecnie w energetyce znaleźć czyste przykłady biznesu
opartego na koncepcji ekonomii współpracy. Zazwyczaj jest to biznes jedynie
częściowo zbliżony do tej idei. Powodem tego stanu rzeczy może być charakter funkcjonowania sektora elektroenergetycznego lub nienaturalny charakter
rynku energii elektrycznej. Tym bardziej wydaje się niebezpieczne, również
dla konsumenta, funkcjonowanie podmiotów w energetyce o celu zbliżonym
do Ubera (czy początkowo, czy w późniejszym stadium rozwoju).
Z punktu widzenia współdzielenia zasobów, przykładem na pograniczu
energetyki i transportu wydaje się współdzielenie przydomowych ładowarek
do samochodów elektrycznych. Zasada działania powinna być zbliżona do tej
stosowanej w Airbnb, jednak z małymi zmianami. Przykładowo stworzona aplikacja lokalizuje dostępne przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych.
Użytkownik płaci za ładowaną energię elektryczną oraz część (pewnie kilka procent) za opłatę stałą. Wówczas zasób jest wykorzystywany efektywniej, a właściciel zasobu może mieć pokrywane częściowe koszty kapitałowe. Natomiast
użytkownik płaci niemalże jedynie za korzystanie z zasobu (zbliżona opcja do
BlaBlaCar) i korzysta z lokalnych źródeł (nie musi korzystać z gotowej, być może
drogiej w przyszłości infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych).
Kolejnym przykładem, gdzie ekonomia współpracy w energetyce może odegrać kluczową rolę, jest szeroko rozumiane zarządzanie lokalnym obszarem bilansowania lub lokalną mikro-siecią. W takim miejscu dzielenie mogło by zachodzić zarówno w zakresie finansowania instalacji OZE, wytwarzania energii
elektrycznej, jak i kosztów funkcjonowania takiego systemu. W tym kontekście
istotną rolę odegrają źródła rezerwowe czy też dostęp do sieci (przyłączenie do
sieci). W momentach niedoboru bowiem to te źródła będą stanowiły o dalszym
funkcjonowaniu takiej kooperatywy. Sprawiedliwy podział kosztów wówczas
będzie kluczem do sukcesu, co wspomóc powinien odpowiedni system (być
może blockchain). Niewątpliwie taki kierunek może w dłuższej perspektywie
(mówimy tutaj o kolejnych 50 latach) prowadzić do braku rentowności dużych
koncernów energetycznych. Powstaje również wtedy pytanie: gdzie w tym całym
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nowym obszarze jest miejsce dla tradycyjnego systemu dystrybucyjnego i przesyłowego? Czy nowy model biznesowy mógłby
funkcjonować bez tego systemu, czy miałby generować rentę poprzez „pasożytnicze”
jego wykorzystanie (tzn. bez odpowiedniego wynagrodzenia)?
***
Ekonomia współpracy to wieloaspektowy trend, który jest obecnie coraz bardziej
widoczny w różnych segmentach gospodarki. To zjawisko, które jest nadal kształtowane, chociaż nie jest nowe, gdyż sama idea
towarzyszy człowiekowi od lat. Obecna popularność jest związana z internetem, rozwojem nowych technologii i rozwiązań zorientowanych na klienta końcowego. Choć
ekonomia współpracy nie jest jeszcze tak
bardzo popularna w energetyce, jak w sektorze transportowym i finansowym, to bez
wątpienia może być bardzo znaczącym
czynnikiem, który zmieni całkowicie oblicze tradycyjnego rynku energii elektrycznej.
Rozwiązania zorientowane na odnawialne
źródła energii, połączenie lokalnych konsumentów i producentów, nowe technologie, to
nie jest już pieśń przyszłości, to coś, co dzieje się teraz. Czynny udział w inicjatywach
poświęconych tym tematom w energetyce,
to obowiązek dla przedsiębiorstw energetycznych. Bezwzględnie ważnym jest, by te
nowe spółki działające w oparciu o koncepcję ekonomii współpracy w energetyce, nie
rozwijały się do rozmiarów monopolistów,
które są odporne na jakąkolwiek konkurencję, a poziom cen osiągają dzięki eksternalizacji kosztów i efektom skali. Wówczas utracona zostanie cała idea, a najbardziej stracą
na tym sami konsumenci. Wydaje się, że
długookresowo taka koncepcja może przynieść wiele korzyści dla odbiorców końcowych, choć niesie ze sobą również pewne
ryzyko. W związku z tym obecność dotychczasowych graczy na rynku jest niezwykle
ważna, choćby w kontekście bezpieczeństwa
energetycznego.

https://vandebron.nl/ (dostęp: 23.10.2018 r.).
Blockchain, czyli w uproszczeniu rozproszona baza danych. Łańcuch bloków służących do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych
w internecie. Jeden blok zawiera informacje o określonej liczbie transakcji, po jego nasyceniu informacjami tworzy się kolejny blok danych, a za nim kolejny
i następny, tworząc swojego rodzaju łańcuch. W bloku mogą być przesyłane informacje o różnych transakcjach, np. handlowych, stanów własności, udziałów,
akcji, sprzedaży, kupna wytworzonej energii elektrycznej, N. Biedrzycki, Co to Jest Blockchain – Wszystko Co Trzeba o Nim Wiedzieć, 2018, norbertbiedrzycki.pl/
blockchain-trzeba-o-nim-wiedziec/.
https://www.brooklyn.energy/ (dostęp: 23.10.2018 r.).
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English summary
In the age of the internet, a broad understanding of digitalization and access to
new technologies, the consumer's behaviour is changing. Currently, society becomes
more and more conscious in terms of their
needs and the level of its fulfilling through
products available on the market. In the
face of that, consumers are more likely to
actively take part in the development of
products and services which cause increasing interesting in the collaborative economy. Active final consumer, new trends
and technologies cause that companies
have started to change their business models and base it on elements of the collaborative economy. It appears that it might be
the key to meet the needs of today's consumer – so-called prosumer. While facing
new opportunities created by the collaborative economy growing trend and increasing level of final consumer engagement,
in the last few years – also in the energy
sector – there can be seen new solutions
based on the collaborative economy. Even
though this idea is not so popular in the
energy sector, it can be said that its development might change the current energy
market significantly. 
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Zastosowanie
sztucznych sieci
neuronowych w analizie
niezawodności systemów
elektroenergetycznych

Streszczenie
Ocena poziomu niezawodności systemu elektroenergetycznego to zadanie tyleż
ważne, co złożone. Aktualne pozostaje pytanie o możliwości wykorzystania do
analiz niezawodnościowych algorytmów sztucznej inteligencji. W niniejszej
pracy zaprezentowano algorytm sztucznych sieci neuronowych. Omówiono
podstawy działania i uczenia takich sieci. Pokazano niektóre z aplikacji SSN
w obliczeniach niezawodnościowych. Zdaniem autorów artykułu zastosowań
tych jest jednak mało, pomimo korzystnych właściwości i obiecujących wniosków płynących z dotychczasowych prac.

1. Sieć neuronowa – ogólna charakterystyka
Mianem sztucznej inteligencji określa się wiele rozmaitych metod obliczeniowych, w większości inspirowanych doskonałością rozwiązań występujących
w przyrodzie. Zaliczają się do nich m.in.: algorytmy ewolucyjne, logika rozmyta, sztuczne systemy immunologiczne, algorytmy roju cząstek czy mrówkowe, a także sztuczne sieci neuronowe.
Kiedy mówi się o sztucznych sieciach neuronowych, zwanych w uproszczeniu sieciami neuronowymi, należy pamiętać, że nie są one próbą wiernego odwzorowania procesów zachodzących w układzie nerwowym. Podobnie
jak w przypadku innych metod, wzorowanych na procesach zachodzących
w przyrodzie, inspiracja biologiczna polega przede wszystkim na przyjęciu
odpowiedniego nazewnictwa oraz ogólnego schematu działania dla zaawansowanej metody matematycznej.

Układ nerwowy człowieka

Mózg ludzki jest systemem niezwykle złożonym, zbudowanym przede wszystkim z około stu miliardów (1011) elementarnych komórek nerwowych, neuronów, połączonych w skomplikowaną sieć. Ocenia się, iż każdy z neuronów ma
średnio kilka tysięcy połączeń z innymi. Daje to łącznie około stu bilionów
(1014) połączeń w całym mózgu. Komórki nerwowe mogą przenosić i przetwarzać złożone sygnały elektrochemiczne. Impulsy te są przyjmowane za
pośrednictwem wielu wejść informacyjnych (tzw. dendryty) i scalane w ciele
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komórki (tzw. soma). Informacja wyjściowa jest przekazywana do innych komórek
za pośrednictwem pojedynczego włókna
– aksonu. Akson jednego neuronu łączy
się z dendrytami kolejnych za pomocą synapsy. Jeśli w wyniku pobudzenia przez
synapsę komórka nerwowa przejdzie do
stanu aktywnego, wysyła przez wyjście
informacyjne sygnał o charakterystycznych parametrach – kształcie, amplitudzie i czasie trwania. Za pośrednictwem
innych synaps taki impuls jest przekazywany do kolejnych neuronów i może
spowodować ich aktywację. Przejście komórki nerwowej w stan aktywny następuje, gdy łączny sygnał, który do niej dotarł
z wszystkich dendrytów, przekroczy pewien poziom progowy. Należy zauważyć,
że waga sygnałów z różnych wejść może
być różna.
Taki dość uproszczony model układu
nerwowego człowieka stał się inspiracją do
zaproponowania modelu matematycznego
zwanego sztuczną siecią neuronową (ang.
artificial neural network, ANN).

Budowa i działanie sztucznej
sieci neuronowej

Najprostszą sztuczną siecią neuronową
jest perceptron. Może się on składać nawet z jednego neuronu, posiadającego wiele wejść xn i jedno wyjście y. Każde z wejść
neuronu jest powiązane z wagą synaptycz-

ną wn. O kształcie i poziomie sygnału wejściowego decyduje funkcja aktywacji f. Stosuje się bardzo różne funkcje aktywacji,
do najpopularniejszych należą: signum,
tangens hiperboliczny, arcus sinus czy
funkcja liniowa.
Pojedynczy neuron można opisać za
pomocą równania: y = f(s), gdzie s jest
sumą sygnałów ze wszystkich wejść z odpowiednimi wagami: s = Σi(xiwi ).
Okazuje się, że już tak nieskomplikowana sieć, jak perceptron złożony z jednego neuronu, posiada dobre właściwości
w zakresie klasyfikacji. Na podstawie powyższych równań widać, że o tym, jak dobrze model realizuje swoje zadanie, decyduje funkcja aktywacji oraz wartości wag.
W bardziej złożonych przypadkach znaczenie będzie miała również liczba neuronów i ich rozmieszczenie w warstwach.
Funkcja aktywacji jest najczęściej dobierana arbitralnie dla całej sieci, więc cała
„pamięć” znajduje się w wagach. Dlatego
proces uczenia perceptronu polega na wyznaczeniu odpowiednich wartości wag.

Uczenie perceptronu

Uczenie, obok właściwego zaprojektowania sieci neuronowej, jest najważniejszym
elementem wpływającym na jej poprawne działanie. Nawet najlepiej zaprojektowana sieć, jeśli nie zostanie wytrenowana
lub zostanie wytrenowana niepoprawnie, nie spełni swojej funkcji. Warto dodać, że uczenie jest zazwyczaj najbardziej
złożonym obliczeniowo i najbardziej czasochłonnym etapem pracy z siecią neuronową. Do uczenia perceptronu stosuje
się uczenie nadzorowane (ang. supervised
learning), zwane również uczeniem z nauczycielem. Algorytmy z tej grupy wymagają znajomości prawidłowej kategorii dla
każdego z przykładów, co odróżnia je od
algorytmów uczenia bez nauczyciela (ang.
unsupervised learning) oraz uczenia ze
wzmocnieniem (ang. reinforcement learning). Kolejne elementy zbioru uczącego podawane są na wejścia sieci. Jeśli na
wyjściu przykład zostanie nieprawidłowo
zaklasyfikowany, to algorytm modyfikowany jest tak, by zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia kolejnych błędów.
Podczas uczenia można natrafić na wiele trudności. Istotnym problemem, występującym podczas uczenia, jest „nadmierne dopasowanie” (ang. overfitting), znane
również jako przeuczenie lub przetreno-
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wanie modelu. Ryzyko to dotyczy nie tylko sieci neuronowych, ale i innych
metod uczenia się maszyn. Podstawowym sposobem zapobieżenia takiemu
problemowi jest podział zbioru przykładów wykorzystywanych podczas uczenia na dwie części. Pierwsza z nich, zazwyczaj większa, nazywana zbiorem
uczącym, jest wykorzystywana bezpośrednio w procesie uczenia. Drugiej, tzw.
zbioru testowego, używa się po zakończeniu procesu nauczania do sprawdzenia jakości wytrenowanego modelu. Popularną metodą określania błędu sieci
jest błąd średniokwadratowy. Jeśli okaże się, że jest on znacznie większy dla
przykładów ze zbioru testowego niż uzyskiwany podczas uczenia, najpewniej
oznacza to nadmierne dopasowanie. Należy wówczas podjąć odpowiednie działania naprawcze. Najczęściej wiąże się to ze zmianą struktury sieci neuronowej
lub algorytmu uczenia i ponownym trenowaniem.

Bardziej złożone sieci neuronowe

Sieć składająca się z jednego neuronu nadaje się do zastosowania w stosunkowo niewielkiej klasie problemów, gdy kategorie przykładów są liniowo separowalne. Z tego powodu w praktycznych zastosowaniach używa się bardziej
złożonych struktur. Sieci wielowarstwowe składają się z wielu neuronów pogrupowanych w tak zwane warstwy. Do pierwszej z warstw są doprowadzone
wejścia, natomiast ostatnia ma wyjścia całego modelu. Najczęściej pomiędzy
nimi znajdują się warstwy ukryte, czyli takie, które nie mają bezpośredniego
połączenia z wejściem ani wyjściem sieci. Wszystkie neurony mają połączenia z każdym z neuronów warstwy następnej. Tak zbudowana sieć jest bardziej elastyczna i może być zastosowana do rozwiązywania znacznie większej
klasy problemów niż tylko klasyfikacja kategorii liniowo separowalnych. Pojawia się jednak ryzyko zbytniego skomplikowania modelu poprzez dodanie
zbyt wielu neuronów warstw ukrytych. Nie istnieje uniwersalna metoda, pozwalająca na wyznaczenie optymalnej struktury sieci. W praktyce najczęściej
trzeba polegać na własnym doświadczeniu, obserwując jednocześnie błąd na
zbiorze uczącym i testowym. Jeśli ten drugi jest znacząco większy od pierwszego, najczęściej oznacza to, że strukturę sieci trzeba uprościć, usuwając część
neuronów lub jedną z warstw ukrytych. Jeśli natomiast zarówno błąd na zbiorze testowym, jak i uczącym – mimo długiego uczenia – nie zmniejsza się do
oczekiwanego poziomu, może to oznaczać, że zakładany model jest zbyt prosty. W takiej sytuacji może pomóc rozbudowanie sieci o dodatkowe neurony
lub warstwę ukrytą.

Uczenie bardziej złożonych sieci

Uczenie wielowarstwowej sieci w swych podstawowych założeniach jest podobne do opisanego wcześniej uczenia perceptoronu. Tak samo operujemy na
liście przykładów ze znanymi, poprawnymi etykietami. Identycznie obliczamy błąd warstwy wyjściowej i iterujemy dopóki nie osiągnie on wystarczająco małej wartości. Minimalizacja wartości błędu oznacza, że zadanie uczenia,
a nawet każda jego iteracja, sprowadza się do zadania optymalizacji globalnej.
Różnica między prostym perceptronem a złożoną siecią polega na tym, że dla
złożonej sieci mamy do czynienia z optymalizacją w przestrzeni wielowymiarowej, przez co znacznie bardziej złożoną obliczeniowo.
Wiekową, ale wciąż bardzo popularną metodą trenowania wielowarstwowych sieci neuronowych, jest metoda wstecznej propagacji błędu (ang. backpropagation) [1]. Algorytm bazuje na tym, że kolejne wymiary tej przestrzeni nie
są niezależne, a na wartość błędu na warstwie n wpływają nie tylko wartości
wag tej warstwy, ale również wartości wag warstw poprzedzających (n-1, n-2
itd.). Dzięki temu lepsze efekty można osiągnąć, optymalizując wagi warstwy
po warstwie, zamiast wszystkie równocześnie. Do optymalizacji wartości wag
stosuje się metodę największego spadku błędu, wymagającą wyliczenia gradientu tejże funkcji. Najpierw są obliczane współczynniki dla warstwy wyjściowej. Otrzymane wartości są wykorzystywane kolejno do wyliczenia współ-
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czynników błędów warstw wyższych. Proces ten nosi nazwę propagowania
błędu i jest powtarzany dla przykładów ze zbioru uczącego, aż do uzyskania
zadowalających rezultatów.

2. Analizy niezawodności systemu
elektroenergetycznego z wykorzystaniem
sztucznych sieci neuronowych
Korzystne właściwości sieci neuronowych zaowocowały licznymi zastosowaniami w elektroenergetyce, opisanymi między innymi w artykule [2], w książkach [3, 4] oraz w rozprawach doktorskich [5, 6, 7].
Jednakże pomimo tych korzystnych właściwości nie ma zbyt wielu przykładów zastosowań sieci neuronowych w analizie niezawodności systemu elektroenergetycznego. Jedną z prac jest pochodzący jeszcze z ubiegłego wieku artykuł
Nima Amjady i Mehdi Ehsana z Iranu [8]. Autorzy wychodzą od przyjęcia za
najważniejsze wyznaczania wartości wskaźników LOLP oraz SAIDI i SAIFI:
• LOLP (ang. Loss of Load Probability) – prawdopodobieństwo niepokrycia
zapotrzebowania dla konkretnej, deterministycznej wartości obciążenia Zk
jest równy wartości dystrybuanty mocy dyspozycyjnej systemu:
LOLP(Zk) = Fd(Zk) = P{P < Zk}.
• SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index) – systemowy
wskaźnik średniej liczby (częstości) przerw na odbiorcę, zdefiniowany jako
iloraz liczby wszystkich przerw nieplanowanych w ciągu roku i liczby odbiorców przyłączonych do sieci.
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• SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) – systemowy
wskaźnik średniego (przeciętnego) rocznego czasu trwania przerw, wyznaczony
jako roczna suma czasu trwania wszystkich przerw (w minutach), podzielona
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techniki stosowane do obliczeń niezawodnościowych wymagają dużych mocy obliczeniowych. Zwiększa to czas pracy, co
może uniemożliwić ich stosowanie w obliczeniach online. Ponadto wiele metod
wymaga znacznej ilości danych wejściowych oraz złożonego modelowania. Mimo
to nie uwalnia ich to od znaczących błędów, sięgających nawet dziesięciu procent.
Autorzy zaproponowali wykorzystanie
algorytmu sztucznych sieci neuronowych
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ści. Sieć, pracującą w układzie perceptronu wielowarstwowego, przedstawiono
na rys. 1. Perceptron posiada jedną warstwę ukrytą oraz po trzy neurony w każdej warstwie przetwarzania neuronowego. Fakty uczące zostały podzielone na
dwa podzbiory, uczący i testowy. Uczenie
sieci odbywa się w sposób nadzorowany
(z „nauczycielem”). Współczynnik uczenia wynosił η=0,9, zaś współczynnik momentum α=0,7.
System zastosowano do oceny parametrów niezawodności podsystemu wytwórczego i przesyłowego. W przypadku
wytwarzania, dla ułatwienia procesu, zredukowano sieć do czterech podsieci z jednym neuronem w warstwie wyjściowej.
Wyznaczane parametry dotyczą zaplanowanych remontów, postojów wymuszonych
oraz wielkości MTTF (Mean Time To Failure) i MTTR (Mean Time to Repair).
Wielkościami wejściowymi są: typ
elektrowni, ich liczba i wielkość.
Do testowania został wykorzystany
model niezawodnościowy IEEE, przedstawiony na rys. 2.
Dla podsystemu przesyłowego obliczane wielkości to wskaźnik przerw przejściowych oraz trwałych, długość przerw
trwałych, a także normalna, krótkoterminowa i długoterminowa ocena infrastruktury przesyłowej.
Zdaniem autorów sieci neuronowe
mogą być wykorzystane do oceny niezawodności zarówno w trybie online, jak
i offline. Wiąże się to z krótkim czasem
wykonywania obliczeń (od 8 do 348 s,
w zależności od wyznaczanego parametru). Nie jest konieczne złożone modelowanie wykorzystujące znaczne ilości danych wejściowych (podawano od 9 do 84
próbek uczących).
Jednak, co najbardziej znaczące, błąd
wyjściowy został znacznie ograniczony.
Wynosił około jednego procenta dla wytwarzania, dla przesyłu średnio o rząd
wielkości mniej. Efektywność całego procesu zależy mocno od doboru wzorców
uczących. Lepszy ich wybór może jeszcze
zmniejszyć błąd metody.

Inne prace
Autorzy pracy [9] skupili się na niezawodności systemu dystrybucyjnego. Zastosowana sieć neuronowa wykorzystuje algo-
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rytm propagacji wstecznej do wyznaczania i minimalizacji błędu wyjściowego.
Liczone są między innymi wskaźniki SAIDI i SAIFI. Otrzymane wyniki są
„akceptowalne”, zaś błędy są z reguły mniejsze od jednego procenta.
W pracy [10] zaprezentowano wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej
do oceny złożonej sieci (systemu w ogólności – nie konkretnie elektroenergetycznego). Celem była poprawa niezawodności oraz minimalizacja kosztów.
Obliczenia prowadzono dla dużych sieci komórkowych, złożonych z 256 oraz
z 496 węzłów. Uzyskano rozsądny czas, zaś wyniki były porównywalne do
tych, uzyskanych przy zastosowaniu metod PSO i Monte Carlo [11]. Podobne wnioski, co do użyteczności wykorzystania SSN do analizy i optymalizacji złożonych systemów pod względem ich niezawodności i dyspozycyjności,
zaprezentowano w publikacji [12].

Podsumowanie
Sztuczne sieci neuronowe uzyskują bardzo dobre wyniki podczas badań.
Wiele z ich zalet zostało potwierdzonych nie tylko eksperymentalnie, ale
również udowodnionych matematycznie. Mimo to, podobnie jak wiele inteligentnych metod obliczeniowych, z trudem zdobywają zaufanie zwyczajnych
użytkowników. Stosunkowo niewiele zastosowań znalazły w analizach niezawodności systemów elektroenergetycznych, choć są chętnie wykorzystywane w innych dziedzinach elektroenergetyki. Najczęściej rozwijane i wykorzystywane są na uczelniach lub w instytutach naukowych. Jeśli jednak
pojawiają się w rozwiązaniach komercyjnych, to stanowią zwykle mało ważne, dodatkowe moduły.
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English summary
Evaluation of the power system reliability
level is as important as a complex task. The
question about the possibility of using artificial intelligence algorithms for reliability analysis is still valid. The paper presents
artificial neural network algorithm. The
basics of operation and learning of Multilayer Perceptron were discussed. Some applications of artificial neural networks in
reliability calculations are provided. However, there are still not enough such applications, despite the favorable properties
and prominent conclusions from the previous work. 
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