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PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 

Głównymi celami polityki energetycznej Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju przy zagwarantowaniu konkurencyjności gospodarki, zwiększeniu jej 
efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania sektora energetycznego na 
środowisko przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Projekt 
Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040)1 przewiduje osiem kierunków 
strategicznych działań, do których należą: (1) optymalne wykorzystanie własnych zasobów 
energetycznych, (2) rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, (3) 
dywersyfikacja dostaw gazu i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej, (4) 
rozwój rynków energii, (5) wdrożenie energetyki jądrowej, (6) rozwój odnawialnych źródeł 
energii, (7) rozwój ciepłownictwa i kogeneracji oraz (8) poprawa efektywności energetycznej. 
Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 20202 (SOR), główną misją 
sektora energetycznego jest zapewnienie gospodarce, instytucjom i obywatelom stabilnych i 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb dostaw energii, po akceptowalnej ekonomiczne 
cenie. W sensie ogólnym – wedle zapisów SOR – powinno się je zrealizować przez możliwie 
optymalne wykorzystanie dostępnych surowców oraz zwiększenie efektywności współpracy 
pomiędzy sektorem wytwarzania i dostaw energii a reprezentantami odbiorców. Na poziomie 
operacyjnym proponuje się rozwijanie technologii magazynowania energii, wprowadzanie 
inteligentnych sieci energetycznych, rozwój elektromobilności oraz wprowadzanie 
energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii dedykowanych sektorowi 
energetycznemu. Istotną rolę w tak przekrojowym podejściu do rozwoju sektora odgrywa 
możliwość zagwarantowania wymiany informacji pomiędzy różnymi elementami systemu 
energetycznego (sieć łączności) i ich przetwarzanie. 

Przeprowadzona analiza wykorzystywanych przez sektor energetyczny rozwiązań wykazała, 
że sieć łączności dla sektora energetycznego powinna zapewniać usługi dyspozytorskie 
(komunikacja głosowa, przesyłanie plików multimedialnych), obsługę energetycznych 
systemów SCADA, obsługę odnawialnych źródeł energii (OZE), rozproszonych systemów 
generacji energii elektrycznej, odczyt liczników zużycia energii elektrycznej oraz obsługę 
rozwiązań z zakresu elektromobilności. Jak wynika z charakterystyk poszczególnych usług, 
sektor energetyczny w Polsce wymaga bądź będzie niebawem wymagał usług transmisji 
danych Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) czasu rzeczywistego (lub quasi-
rzeczywistego) oraz nieposiadającej wymagań czasowych, szerokopasmowej transmisji 
danych, obsługi ruchu głosowego oraz multimedialnego. Oprócz bieżącego zarządzania 
infrastrukturą w trybie „normalnym”, podmioty sektora energetycznego wykazują potrzeby 
dotyczące komunikacji krytycznej. Obecnie komunikacja ta ewoluuje w stronę rozwiązań 
szerokopasmowych, które powinny zapewniać podobny zestaw usług, jak usługi opisane 
powyżej, w szczególności transmisję danych i obsługę ruchu IoT. Rekomendowana w tym 
zakresie jest wielousługowa, szerokopasmowa łączność w sytuacjach kryzysowych.  

Dla zapewnienia łączności w sytuacjach kryzysowych wykorzystywane są systemy radiowe. 
Do niedawna podstawą takich systemów były rozwiązania typu TETRA, TETRAPOL i P25, 
czy DIGICOM 7, które są wąskopasmowymi sieciami radiowymi. Rozwiązania te zostały 
opracowane stosunkowo dawno (TETRA w 1995 roku) i głównie skupiają się wokół 
komunikacji głosowej, a ich możliwości w zakresie transmisji danych są bardzo ograniczone. 
Rozwiązanie TETRA jest obecne wyspowo w 114 krajach, a w kilkunastu krajach system ten 
zapewnia pokrycie całego terytorium. W Korei Południowej, na Filipinach i w Maroku system 

                                                
1 Ministerstwo Energii, „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) – projekt”, Warszawa 2018 
2 Ministerstwo Rozwoju (wydawca), „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 
roku)”, Warszawa 2017 
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TETRA wykorzystywany jest dla potrzeb energetyki. Większość rozległych instalacji tego 
systemu miało jednak miejsce w latach 2003–2012, a obecnie obserwuje się trend migracji z 
wąskopasmowych do szerokopasmowych rozwiązań sieci łączności krytycznej.   

Jak wynika z przedstawionej w raporcie analizy, sieć LTE ma wiele cech, które umożliwiają 
wykorzystanie jej jako radiowej szerokopasmowej, wielousługowej sieci krytycznej. 
Adaptacja sieci LTE do powyższych potrzeb jest przedmiotem intensywnych prac organizacji 
3GPP, poczynając od wersji Release 12. Sztandarowe do tej pory cechy systemu TETRA, 
które predestynowały go do łączności w sytuacjach kryzysowych (tryb łączności 
bezpośredniej), mogą być obecnie z powodzeniem realizowane przez sieć LTE, w której 
zdolności transmisji danych są przynajmniej o dwa rzędy wielkości większe. Usługi takie 
zostały opracowane przez organizację 3GPP w ramach funkcjonalności określonych mianem 
LTE-MC (LTE Mission Critical) i są obecnie implementowane na świecie. Standardy 3GPP 
zapewniają możliwość wykorzystania LTE do zaawansowanej komunikacji dyspozytorskiej, 
lokalizację użytkowników (urządzeń), możliwość integracji informacji z czujników, określenie 
położenia brygad w terenie oraz priorytetyzację alokacji zasobów i połączeń użytkowników. 
Rozwiązanie LTE-MC traktowane jest obecnie jako podstawowe rozwiązanie 
szerokopasmowej, krytycznej łączności radiowej. Instalacja sieci LTE-MC umożliwi w 
przyszłości (o ile zajdzie taka potrzeba) integrację jej ze stacjami bazowymi 5G, czyniąc 
inwestycję w rozwiązanie typu LTE optymalną z punktu widzenia potencjału rozwojowego. 

W wielu krajach, w których zainstalowano wąskopasmowe sieci łączności krytycznej 
(TETRAPOL, TETRA), trwa migracja do rozwiązań szerokopasmowych. Są to m.in. 
przypadki: Virve (Finlandia), INPT (Francja) SIRDEE (Hiszpania), POLYCOM (Szwajcaria) 
czy IRIS (Meksyk). Prace nad wykorzystaniem sieci LTE, w szczególności LTE w paśmie 
450 MHz (optymalnego z punktu widzenia sektorów energetycznych), do komunikacji 
krytycznej, mają również miejsce w Niemczech, Austrii, Norwegii i Danii. W USA do takich 
potrzeb wykorzystywane są częstotliwości LTE 700 i 850 MHz. Ogólnie zaobserwować 
można, że w zależności od zastałego stanu realizowane są różne strategie łączności 
szerokopasmowej w energetyce. W wielu krajach, w różnym stopniu dla potrzeb łączności 
sektora energetyki i komunikacji krytycznej, wykorzystywane są „zmodyfikowane” sieci 
publiczne. Zastosowanie takich sieci jest atrakcyjne ze względu na niski CAPEX i niemal 
natychmiastowe wdrożenie rozwiązania. Podejście takie wiąże się jednak z ograniczeniami, 
w szczególności w zakresie następujących, kluczowych dla sektora energetycznego, 
aspektów: zapewnienia niezawodności, dyspozycyjności oraz odporności na sytuacje 
związane z katastrofami naturalnymi (zapewnienie zdecydowanie wydłużonego czasu 
łączności po wystąpieniu awarii w sytuacjach ograniczonego zasilania), bezpieczeństwa 
transmisji danych (które jest wyższe w sieci dedykowanej), poufności przetwarzania danych, 
możliwości rekonfiguracji sieci bez konieczności długotrwałych uzgodnień biznesowych, 
zapewnienia pokrycia radiowego tam, gdzie znajdują się obiekty infrastruktury energetycznej 
(w tym wewnątrz budynków oraz dla obiektów zlokalizowanych z dala od skupisk ludzkich). 
Czechach w 2019 roku uruchomiono pierwszą na świecie sieć LTE obsługującą komunikację 
krytyczną (LTE-MC), pracującą w paśmie 410–430 MHz.  

Komercyjne sieci komunikacji ruchomej, z racji swoich ograniczeń użytkowych, mogą być 
wykorzystywane tylko do niektórych, wybranych zadań o mniejszym znaczeniu krytycznym. 
Wykorzystanie techniki LTE dedykowanej sektorowi energetycznemu w Polsce zapewni 
efekt skali, zgodność z ciągle rozwijanymi możliwościami standardów 3GPP oraz znacznie 
większą pojemność sieci w stosunku do sieci poprzednich generacji typu CDMA i TETRA. 
Rozbudowujący się ekosystem LTE zarówno w zakresie komunikacji krytycznej, jak i Internet 
Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), przekłada się natomiast na możliwość wyboru wśród 
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rosnącej liczby urządzeń, dostawców i integratorów. Przekłada się to na większą 
konkurencyjność potencjalnych dostawców, a tym samym korzystnie wpływa na koszty 
rozwoju samego systemu. LTE-MC jest w stanie zapewnić współpracę z istniejącymi w 
Polsce instalacjami systemu TETRA. 

Sektor energetyczny potrzebuje także rozległych sieci z obszaru Internetu Rzeczy, których 
obecność umożliwi dalszą transformację cyfrową sektora. W kontekście przeprowadzonych 
analiz należy wskazać, że nie wszystkie obecnie dostępne technologie z obszaru IoT 
spełniają szczególne wymagania sektora energetycznego w Polsce. Ze względu na pracę w 
paśmie nielicencjonowanym i uzależnienie od jednego dostawcy układu scalonego 
obsługującego rozwiązanie LoRa, nie powinno być ono wykorzystywane w energetyce. 
Rozwiązania typu Sigfox nie można nabyć i dostosować, można jedynie wykupić licencję na 
jego użytkowanie, a podejście takie wyklucza wykorzystanie go dla potrzeb sektora 
energetycznego. Sieci LTE również umożliwiają obsługę ruchu IoT, w szczególności w trybie 
NB-IoT i LTE-M. Rozwiązanie LTE-M oparte jest na szerokopasmowym interfejsie radiowym 
LTE i zawiera modyfikacje dla rozwiązań typu IoT zapewniające tym samym znaczną 
żywotność baterii terminala i zwiększenie zasięgu. Prędkości transmisji danych są w związku 
z powyższym niższe niż w „standardowej” sieci LTE. W stosunku do rozwiązania typu NB-
IoT, zasięg rozwiązania typu LTE-M jest nieznacznie ograniczony, co rekompensowane jest 
mniejszymi opóźnieniami transmisji. 

Polski sektor energetyczny, gazowy i paliwowy od 2018 r. posiada dedykowane pasmo w 
zakresie częstotliwości 450 MHz, które, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo 
Telekomunikacyjne3, ma służyć zaspokojeniu potrzeb „realizacji zadań z zakresu łączności 
głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw 
gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, co 
pozwala na samodzielną realizację opisanych przypadków użycia systemów LTE (w tym 
LTE-M i NB-IoT). Częstotliwości przyznane energetyce w Polsce na potrzeby komunikacji 
krytycznej należą do pasma 31 (Band 31) obejmującego zakres częstotliwości 452,5–457,5 
MHz oraz 462,5–467,5 MHz. Szerokość kanałów wynosi 5 MHz i umożliwia pracę w trybie 
FDD. Ta, stosunkowo niska częstotliwość, zapewnia znaczny zasięg, penetrację wewnątrz 
budynków i idealnie nadaje się do wdrażania aplikacji IoT/M2M (ang. Machine-to-Machine), 
takich jak inteligentne liczniki, inteligentne sieci, zdalne instalacje. W dyspozycji sektora 
energii jest nie tylko wspomniane pasmo radiowe, ale również infrastruktura, która 
potencjalnie może zostać wykorzystana do budowy dedykowanej sieci komunikacji 
szerokopasmowej, w tym w szczególności sieć światłowodów oraz obiekty energetyczne, 
które mogą być miejscem lokalizacji wież radiowych. Podejście takie nie tylko wpływa 
korzystnie na aspekt ekonomiczny potencjalnego przedsięwzięcia, ale przyczynia się także 
do większego bezpieczeństwa kluczowych elementów sieci, jak i kontroli nad nimi. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że dedykowany system LTE-MC, zapewniający obsługę 
ruchu IoT i wsparcie dla łączności krytycznej, gwarantuje wszystkie obecne i dające się 
przewidzieć w perspektywie zgodnej z PEP2040 usługi, niezbędne do efektywnego 
funkcjonowania sektora energii w Polsce. Jednocześnie wskazano, że sieć wielousługowa 
efektywniej wykorzystuje zasoby radiowe i transmisyjne niż sieci rozłączne, redukując tym 
samym kosztowne systemy zarządzania siecią do jednego. Rozwiązanie takie jest tym 
samym rozwiązaniem optymalnym nie tylko z perspektywy technicznej, ale również 
ekonomicznej. 

 

                                                
3 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (z późn. zm.) 
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1 Definicje i skróty  

2G – 2nd Generation – Druga Generacja, standard sieci komórkowej 3GPP drugiej 
generacji (GSM) 

3D – 3 Dimensional – Trójwymiarowe 

3G – 3rd Generation – Trzecia Generacja, standard sieci komórkowej 3GPP trzeciej 
generacji (UMTS) 

3GPP – 3rd Generation Partnership Project – międzynarodowa organizacja normalizacyjna 
mająca na celu rozwój systemów telefonii komórkowej 

4G – 4th Generation – Czwarta Generacja, standard sieci komórkowej 3GPP czwartej 
generacji (LTE) 

5G – 5th Generation – Piąta Generacja, standard sieci komórkowej piątej generacji 

ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators – Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki 

AI – Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja 

AMI – Advanced Metering Infrastructure – Zaawansowany System Opomiarowania 

AMR – Automatic Meter Reading – Automatyczny Odczyt Liczników 

AR – Augmented Reality – Rozszerzona Rzeczywistość, system łączący świat rzeczywisty z 
generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który 
nałożona jest, generowana w czasie rzeczywistym, grafika 3D. Rzeczywistość 
rozszerzona charakteryzuje się brakiem możliwości interakcji użytkownika z grafiką 
3D. 

ARCM – Automatyczny Układ Regulacji Częstotliwości i Mocy – układ regulacji pierwotnej w 
sieci elektroenergetycznej w Polsce 

BAT – Best Available Technology – Najlepsza Dostępna Technologia, standard służący 
określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych 
w UE. 

BEMIP – Baltic Energy Market Interconnection Plan – Plan Połączeń w ramach Bałtyckiego 
Rynku Energii 

CAPEX – Capital Expenditures – Nakłady Inwestycyjne 

CNG – Compressed Natural Gas – Sprężony Gaz Ziemny 

CO2 – Dwutlenek węgla 

CORE – Capacity Calculation Region CORE – Region w ramach ENTSO-E obejmujący Polskę 

Decentralizacja – Proces odejścia od dużych jednostek systemowych na rzecz energetyki rozproszonej 
(generacji rozproszonej)  

Dekarbonizacja – Proces reorganizacji gospodarki polegający na redukcji emisji CO2 

Digitalizacja – Aplikacja technik cyfrowych w produkcji, przesyle i dystrybucji energii elektrycznej 

DMR – Digital Mobile Radio – otwarty standard cyfrowej łączności radiowej opracowany przez 
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) 

DSR – Demand Side Response – Reakcja Strony Popytowej, usługa systemowa świadczona 
przez odbiorców energii, która polega na ograniczeniu poboru energii elektrycznej na 
żądanie operatora systemu. 

ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity – zrzeszenie OSP 
krajów Unii Europejskiej 

EPC – Evolved Packet Core – cześć szkieletowa sieci LTE 

Erlang – Jednostka natężenia ruchu telekomunikacyjnego 

ESP – Elektrownia Szczytowo-Pompowa, zakład przemysłowy, którego zadaniem jest 
przemiana energii elektrycznej w energię potencjalną wody pompowanej do górnego 
zbiornika oraz proces odwrotny. ESP są wykorzystywane jako magazyny energii oraz 
odrywają dużą rolę w regulacji pracy systemu elektroenergetycznego. 

ETS – EmissionsTrading System – europejski system handlu uprawnieniami do emisji CO2 

EUR – Euro (waluta) 

FDD – Frequency Division Duplex – technika łącza radiowego wykorzysująca oddzielne 
pasma do nadawania i odbioru 

Gb/s – Gigabit na sekundę 

GIS – Geographic Information System – System Informacji Geograficznej, system 
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przestrzennej prezentacji danych 

GPS – Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej, stworzony przez 
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę 
ziemską 

GR – Generacja Rozproszona – produkcja energii w dużej liczbie małych lub średnich 
jednostek wytwórczych zlokalizowanych w dużej liczbie miejsc oddalonych do siebie 

GSM – Global System for Mobile Communications – standard telefonii komórkowej 2G 

GW – Gigawat (jednostka mocy) 

HDM – Head-Mounted Display – przenośne wyświetlacze zakładane na głowę 

HMI – Human Machine Interface – Interfejs Człowiek–Maszyna 

ICS – Industrial Control System – Przemysłowy System Kontroli 

ICT – Information and Communication Technologies – teleinformatyka 

IEA – International Energy Agency – Międzynarodowa Agencja Energii 

IMS  IP Multimedia Subsystem – standaryzowana przez 3GPP platforma VoIP 

IoT – Internet of Things – Internet Rzeczy/Przedmiotów, koncepcja, wedle której 
jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio 
gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane przy użyciu sieci komputerowej lub 
innych rozwiązań komunikacyjnych 

IP – Internet Protocol – podstawowy protokół przesyłania danych w Internecie 

IRENA – International Renewable Energy Agency – Międzynarodowa Agencja Energii 
Odnawialnej 

JWCD – Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana, jednostka wytwórcza przyłączona do 
koordynowanej sieci elektroenergetycznej 110 kV, podlegająca centralnemu 
dysponowaniu przez Operatora Systemu Przesyłowego. 

JWCK – Jednostka Wytwórcza Centralnie Koordynowana, jednostka wytwórcza o mocy 
osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączona do koordynowanej sieci 110 kV, 
niebędąca Jednostką Wytwórczą Centralnie Dysponowaną (JWCD) 

kb/s – Przepływność binarna sygnału wyrażona w kilobitach na sekundę 

KDM – Krajowa Dyspozycja Mocy, stanowisko kierowania przesyłem energii w Polsce 

KE – Klaster(y) Energii, porozumienie cywilnoprawne zawarte przez osoby fizyczne, osoby 
prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, a także jednostki samorządu 
terytorialnego. Jego przedmiotem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, 
dystrybucja, obrót energią (w tym z odnawialnych źródeł) lub wybrane przez członków 
klastra poszczególne elementy. 

KPEiK – Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu, plan przedstawiający założenia i cele oraz 
politykę i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej, tj. 
bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności 
energetycznej, obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i 
konkurencyjności. 

KPZK – Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, dokument planistyczny, przygotowany przez 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ministerstwami, urzędami 
centralnymi i województwami, w oparciu o Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku (z 
późn. zm.) o zarządzaniu kryzysowym. Został opracowany w szczególności na 
potrzeby Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Jest dokumentem wyjściowym w 
procesie planowania cywilnego na szczeblu centralnym i wojewódzkim. 

KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny, funkcjonujący w Polsce zbiór urządzeń 
przeznaczony do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania 
energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalnie w system umożliwiający 
realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany. 

kV – Kilowolt (jednostka napięcia) 

LNG – Liquefied Natural Gas – Ciekły Gaz Ziemny 

LoRa – Low-power wide-area network (LPWAN) – standard przemysłowy rozległej sieci IoT 

LTE – Long Term Evolution – standard sieci komunikacji ruchomej Czwartej Generacji 
opracowany przez 3GPP 

LTE-A – Ewolucja sieci LTE określona mianem LTE-Advanced 

LTE-M – Modyfikacja sieci LTE dedykowana do obsługi ruchu IoT 

LTE-MC – LTE Mission Critical – modyfikacja sieci LTE w celu dostosowania jej do wymogów 
łączności krytycznej 
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Market coupling – Integracja regionalnych rynków energii 

MB – Megabajt 

Mb/s – Megabity na sekundę 

MOS  Mean Opinion Score – technika oceny zrozumiałości mowy 

MR – Mixed Reality – Mieszana Rzeczywistość, system łączący świat rzeczywisty z 
generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który 
nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Rzeczywistość 
mieszana charakteryzuje się możliwością interakcji użytkownika z grafiką 3D. 

Mtoe – Milion ton oleju ekwiwalentnego (jednostka energii) 

MWh – Megawatogodzina (jednostka energii) 

NFC – Near Field Communication – urządzenia radiowe do komunikacja zbliżeniowej  

NB-IoT – Modyfikacja sieci LTE dedykowana do obsługi ruchu IoT 

OIP – Operator Informacji Pomiarowej – instytucja, która będzie odpowiedzialna za 
agregowanie i udostępnianie danych zebranych przez inteligentne liczniki  

OPGW – Optical Ground Wire – Przewody Odgromowe Linii Energetycznych, przewód 
instalowany w ramach linii przesyłowych energii elektrycznej wykorzystywany jako 
uziemienie oraz element systemu komunikacji 

OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie 
dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 
systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną 
rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. 

OSP – Operator Systemu Przesyłowego – rodzaj przedsiębiorstwa energetycznego, które 
zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej i jest odpowiedzialne za ruch sieciowy 
w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe 
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty 
oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami 
elektroenergetycznymi. Funkcjonowanie OSP w Polsce reguluje Ustawa z dnia 10 
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (z późn. zm.). 

OZE – Odnawialne Źródła Energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące 
energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię 
geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów 
morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz 
z biopłynów. 

P25 – Project 25 – zestaw standardów cyfrowej transmisji danych i głosu dla potrzeb 
łączności krytycznej 

PEP – Polityka Energetyczna Polski, dokument przedstawiający długoterminową strategię 
rządu w sektorze energetycznym 

PLC – Programable Logic Controller –  programowalny sterownik logiczny 

PLC  Power Line Communication – zbiór technologii umożliwiających transmisję danych 
przez sieć elektroenergetyczną 

PLN – Złoty polski (waluta) 

PPDR – Public Protection & Disaster Relief – Ochrona Ludności i Reagowanie Kryzysowe, 
zasady postępowania służb państwa w zakresie ochrony ludności i reagowania 
w sytuacjach kryzysowych 

Prosument – Indywidualny producent i konsument energii elektrycznej 

PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – OSP energii elektrycznej w Polsce 

PV – Photovoltaics – Źródło Fotowoltaiczne, odnawialne źródło energii wykorzystujące 
energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej  

QoS – Quality of Service – jakość usługi 

RAN – Radio Access Network – uogólniona nazwa podsystemu radiowego sieci komunikacji 
ruchomej 

Release, Rel – Nazwa wersji specyfikacji 3GPP definiujących zakres funkcjonalności sieci 
komunikacji ruchomej (np. Rel 8 oznacza pierwszą specyfikację sieci LTE, a Rel 15 
pierwszą specyfikację sieci 5G) 

SAIDI – System Average Interruption Duration Index – Wskaźnik Przeciętnego (średniego) 
Systemowego Czasu Trwania Przerwy Długiej w Dostawach Energii Elektrycznej, 
wyznaczony w minutach na odbiorcę. SAIDI jest współczynnikiem niezawodności 
stanowiącym sumę iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii (w minutach) i 
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liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez 
łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci. 

SAIFI – System Average Interruption Frequency Index – Wskaźnik Przeciętnej Systemowej 
Częstości Przerw Długich w Dostawie Energii – SAIFI, jest współczynnikiem 
niezawodności stanowiącym liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw 
w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. 

SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition – System Sterowania i Nadzoru, system 
informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. 
Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich 
wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. 

SDH – Synchronous Digital Hierarchy – sieć telekomunikacyjna transmisji danych  

SEE – System Elektroenergetyczny 

Sigfox – Standard firmowy rozległej sieci IoT 

SIM – Subscriber Identity Module – karta identyfikująca użytkownika w sieciach 
opracowanych przez 3GPP (GSM, UMTS, LTE) 

TB – Terabajt 

TDM – Time-Division Multiplexing –  zwielokrotnienie czasowe  

TDMA – Time Division Multiple Accees – technika wielodostępu czasowego 

TETRA – TErrestrial Trunked Radio – wąskopasmowa sieć łączności krytycznej 

TETRAPOL – Cyfrowy standard łączności radiowej opracowany przez Publicly Available 
Specification, wąskopasmowa sieć łączności krytycznej 

TSO – Transmission System Operator – Operator Systemu Przesyłowego, patrz OSP 

UE – Unia Europejska 

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System – standard telefonii komórkowej trzeciej 
generacji opracowany przez 3GPP 

URE – Urząd Regulacji Energetyki, centralny organ administracji rządowej właściwy w 
sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji 

USD – Dolar amerykański (waluta) 

USIM – Universal Subscriber Identity Module – karta SIM dla sieci GSM, UMTS i LTE 

 VoIP – Voice over Internet Protocol – rozwiązanie komunikacji głosowej w sieci IP 

VR – Virtual Reality – wirtualna rzeczywistość 

xDSL – X Digital Subscriber Line – zbiorowy termin szerokopasmowych technik cyfrowych linii 
abonenckich dla kabli miedzianych 
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2 Cel i zakres pracy 

Niniejszy raport dotyczy roli oraz doboru łączności radiowej dla potrzeb sektora 
energetycznego w dobie transformacji cyfrowej. W celu oceny potrzeb komunikacyjnych 
sektora energetycznego dokonano analizy zmian występujących w sektorze, zarówno w 
Polsce, jak i na świecie, oraz – na jej podstawie, po wstępnym oszacowaniu zapotrzebowań 
ruchowych - przeprowadzono analizę usług komunikacyjnych, których wymaga bądź będzie  
w najbliższym czasie wymagał sektor energetyczny w Polsce. Wychodząc z założeń 
usługowych, dokonano przeglądu wybranych rozwiązań radiowych, które zdolne są spełnić 
wcześniej zdefiniowane wymagania. Jest oczywiste, że wymagania komunikacyjne sektora 
energii powinny być spełnione zarówno w „‘normalnym trybie pracy”, jak i w sytuacjach 
kryzysowych, spowodowanych zdarzeniami nieprzewidywalnymi, takimi jak klęski żywiołowe 
(łączność krytyczna).  

W celu zdefiniowania wymagań sektora energii, w Rozdziale 3 przedstawiono ewolucję 
sektora energii oraz obecne polityki klimatyczne Polski w kontekście unii energetycznej. W 
Rozdziale 4 opisano główne wyzwania polskiego sektora energii elektrycznej, mając na 
uwadze postęp techniczny, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), systemów SCADA, 
czy też wykorzystanie inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Na podstawie analiz 
przeprowadzonych w poprzednich rozdziałach, w Rozdziale 5 opisano usługi 
teleinformatyczne wymagane obecnie, jak i w najbliższej przyszłości przez sektor 
energetyczny. Rozdział ten zawiera również wymogi dotyczące komunikacji krytycznej. 
Rozdział 6 zawiera opis aspektów cyberbezpieczeństwa w energetyce, natomiast w 
Rozdziale 7 omówiono istniejące rozwiązania łączności radiowej pod kątem ich użyteczności 
dla sektora energetycznego w Polsce. Omawiane rozwiązania zawierają zwięzłą 
charakterystykę sieci TETRA, LTE, LTE-MC, NB-IoT, LTE-M, 5G, LoRa i Sigfox. W 
Rozdziale 8 opisano sytuację rynkową dotycząca klasycznego wykorzystania sieci LTE (w 
szczególności w paśmie 450 MHz), jak również wykorzystania tej sieci dla potrzeb 
szerokopasmowej komunikacji krytycznej. W Rozdziale 9 zawarto uwagi dotyczące 
wdrożenia w Polsce sieci LTE 450 na potrzeby sektora energetycznego. Rozdział 10 stanowi 
podsumowanie przeprowadzonej analizy. 
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3 Charakterystyka i ewolucja sektora energii 

Sektor energetyczny, kształtowany przez trzy wzajemnie przenikające się mega trendy – 
dekarbonizację, decentralizację oraz cyfryzację, przechodzi transformację na niespotykaną 
dotychczas skalę. Obowiązujący wszystkie państwa członkowskie Pakiet energetyczno-
klimatyczny (Pakiet) wyznacza kierunki oraz określa cele w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, w tym w szczególności dwutlenku węgla (CO2) – stąd cele 
strategiczne w postaci dekarbonizacji, promowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
oraz podnoszenia efektywności energetycznej państw Unii Europejskiej.  

Będący konsekwencją Pakietu, towarzyszących mu aktów wykonawczych oraz 
dedykowanych sektorowi instrumentów wsparcia finansowego, dynamiczny rozwój źródeł 
energetyki odnawialnej prowadzi do stopniowego zmniejszenia udziału w strukturze 
wytwarzania dużych źródeł wytwórczych opartych o paliwa kopalne na rzecz mniejszych 
instalacji o charakterze lokalnym. Według publicznie dostępnych danych Eurostat udział 
odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii w Unii Europejskiej w 2016 roku osiągnął 
17%, natomiast jedenaście państw członkowskich osiągnęło już swoje cele udziału OZE na 
rok 2020 wynoszące 20%. Zachodząca zmiana w segmencie wytwarzania energii 
elektrycznej prowadzi natomiast do konieczności przeprojektowania oraz przebudowy 
infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, oraz, coraz częściej, wykorzystania 
mechanizmów lokalnego bilansowania systemu energetycznego na średnich oraz niskich 
napięciach. Powyższe zjawisko określane jest jako decentralizacja.  

Odrębną kwestią wynikającą z zachodzącej transformacji sektora, ale jednocześnie 
warunkującą jej dalszy przebieg, jest również konieczność zapewnienia efektywnej, 
dwukierunkowej komunikacji pomiędzy podmiotami sektora energetycznego a odbiorcami 
energii elektrycznej, którzy obecnie nie tylko oczekują większego wpływu na zarządzanie 
wielkością oraz kosztem zużywanej energii, ale niejednokrotnie stają się również 
prosumentami4. Aktualnie dostępne oraz dynamicznie rozwijane rozwiązania technologiczne, 
zarówno po stronie urządzeń, jak i systemów informatycznych, stanowią o postępującej 
cyfryzacji sektora energii. 

Skala, głębokość, zakres oraz tempo transformacji sektora energii mają kluczowe znaczenie 
dla kształtowania polityki energetycznej i gospodarczej państwa. Powyższe czynniki są 
istotne dla Polski, której 77% energii elektrycznej jest nadal wytwarzana z węgla (brunatnego 
i kamiennego), z czego wynikają główne zamierzenia i kierunki strategiczne określone w 
projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040).  

Doświadczenia rozwiniętych państw europejskich pokazują, że dynamiczny rozwój 
energetyki odnawialnej niekoniecznie przekłada się na równoczesne spełnienie wymogów 
Pakietu oraz ograniczenie kosztów energii. Przykład niemiecki5 jest dowodem na to, że brak 
długoterminowej polityki w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej w połączeniu z istniejącą 
energetyką systemową może prowadzić nie tylko do wzrostu cen energii elektrycznej, ale 
paradoksalnie również do wzrostu emisji CO2. Pomimo faktu, że przy odpowiednich 
warunkach pogodowych nawet 100% energii elektrycznej może być dostarczone ze źródeł 
odnawialnych, jak to miało miejsce np. 1 maja 2019 roku w Niemczech, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii, źródła konwencjonalne produkujące energię elektryczną z 

                                                
4 Jako prosumenta należy rozumieć odbiorcę końcowego wytwarzającego w mikroinstalacji energię elektryczną wyłącznie z 
odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby  
5 BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V, VKU Verband kommunaler Unternehmen e. V., „Stanowisko 
w sprawie: Mobilna sieć radiowa w paśmie 450 MHz dla branży energetycznej i gospodarki wodnej”, 2019. 
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gazu, węgla kamiennego czy brunatnego nadal muszą być obecne w krajowych systemach 
energetycznych 

Niniejsza analiza została poprzedzona krótką charakterystyką zmian zachodzących w 
sektorze energii na świecie oraz w Unii Europejskiej, której wynikiem jest określenie 
ogólnych trendów ewolucji sektora energii. Następnie, globalne trendy odniesione zostaną 
do specyfiki krajowego sektora energii. Zidentyfikowane w ten sposób trendy zmian pozwolą 
na wskazanie obecnych i przyszłych wymagań stawianych systemom teleinformatycznym 
sektora energetycznego, obejmując w tym zakresie zarówno transmisję danych, jak 
i komunikację głosową oraz multimedia.  

3.1 Ewolucja globalnego sektora energii  

Zapotrzebowanie na energię na świecie rośnie, a tempo tego wzrostu pozostaje wysokie. 

Rysunek 1. Prognoza zużycia energii pierwotnej 

 
Źródło: BP Energy Outlook 2019 

Niektóre z istniejących scenariuszy zakładają, że światowe zużycie energii elektrycznej 
wzrośnie do 2040 roku o 25%6. Głównym źródłem wskazanego wzrostu będzie rozwój 
gospodarczy, w szczególności w krajach aspirujących do roli mocarstw takich, jak Chiny i 
Indie. Znaczenie tych państw w gospodarce światowej powoduje, że stanowią one bodziec 
oraz „siłę napędową” transformacji sektora energetycznego oraz rozwoju nowoczesnych 
technologii jemu dedykowanych (dyfuzja), w tym w Polsce. Jednocześnie wzrost dostępu do 
energii elektrycznej oraz poprawa warunków życia społeczeństw powodują wzrost 
zapotrzebowania na ogrzewanie oraz klimatyzację, co również stanowi istotny czynnik 
zwiększający zapotrzebowanie na energię7. 

Według prognoz zawartych w PEP2040, również w Polsce przewidywany jest wzrost zużycia 
energii elektrycznej będący konsekwencją: (i) wzrostu gospodarczego, (ii) podniesienia 
poziomu życia Polaków i wynikającego z tego wzrostu zużycia energii per capita, dążącego 
do poziomu krajów Europy Zachodniej.  

Równolegle następują zmiany sposobu zaspokajania potrzeb energetycznych przez 
społeczeństwo. Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz cyfryzacja sektora energetycznego 
                                                
6  IEA, World Energy Outlook 2018, 2018 
7  IEA, Global Energy and CO2 Status Report 2018, 2019 
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sprawiają, że w krajach rozwiniętych rośnie znaczenie rozproszonych źródeł generacji 
energii elektrycznej. W Polsce kwestię rozwoju mikroinstalacji przeznaczonych do 
zaspokajania potrzeb energetycznych lokalnych odbiorców adresuje program „Mój Prąd”, w 
ramach którego potencjalny prosument może skorzystać ze wsparcia finansowego na 
budowę indywidualnej instalacji fotowoltaicznej. 

Energia elektryczna jest globalnie głównym rodzajem wykorzystywanej energii. Obecnie 
stanowi ona 20% światowego zapotrzebowania na energię, a dostępne prognozy wskazują 
dalszy wzrost jej znaczenia. Wynika to z faktu, że energia elektryczna, jako forma 
zaspokojenia potrzeb energetycznych, uważana jest za stosunkowo czystą, dostępną 
i niedrogą do pozyskania w stosunku do energii uzyskiwanej z węgla, gazu i ropy naftowej. 
Sprzyja to realizacji strategii zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję emisji 
zanieczyszczeń do środowiska oraz redukcji emisji CO2. Spodziewana elektryfikacja 
transportu postępująca wraz z rozwojem pojazdów elektrycznych jest i będzie w najbliższym 
czasie dodatkowym impulsem do wzrostu zużycia energii elektrycznej oraz jej udziału w 
całkowitym bilansie energetycznym świata.  

W efekcie sektor elektroenergetyczny przeżywa największą transformację od ponad 100 lat. 
Duże, scentralizowane systemy elektroenergetyczne o monopolistycznej lub quasi-
monopolistycznej strukturze ewoluują w kierunku układów i struktur bardziej rozproszonych 
(decentralizacja). Jednocześnie widoczna jest silna tendencja, szczególnie w Unii 
Europejskiej (UE), do lepszej integracji systemów poprzez rozbudowę połączeń 
międzynarodowych i zwiększenie ich przepustowości. 

Zmianie ulega też struktura produkcji energii elektrycznej. Z uwagi na spadające nakłady 
finansowe niezbędne do realizacji inwestycji, rosnącą efektywność instalacji oraz silne 
wsparcie regulacyjne, rośnie udział w produkcji energii elektrycznej z rozproszonych źródeł 
energii – głównie elektrowni wiatrowych oraz słonecznych. Wypierają one stopniowo z rynku 
duże jednostki, które dotychczas stanowiły podstawę systemów elektroenergetycznych na 
świecie. 

Szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe 
i słoneczne, pozwala na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń. 
Niemniej, zdecentralizowany model generacji energii elektrycznej tworzy jednocześnie nowe 
wyzwania dla operatorów systemów elektroenergetycznych. Rosnący udział niesterowalnych 
źródeł generacji powoduje problemy z zapewnieniem stabilności pracy samej sieci. Czym 
większy ich udział, tym większe wyzwania stają przed Operatorami Systemów Przesyłowych 
(OSP) w zakresie zarządzania pracą sieci (w tym polskim OSP – Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A.). Należy spodziewać się, że problemy te będą narastać wraz ze 
wzrostem udziału niesterowalnych źródeł generacji w krajowych systemach energetycznych. 
Zgodnie z przytaczanym już raportem World Energy Outlook 2018, w perspektywie 2040 
roku moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach słonecznych przekroczy poziom mocy 
zainstalowanej w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi, czyniąc tym samym OZE 
głównym elementem światowej struktury mocy zainstalowanej.  

W efekcie jednym z kluczowych wyzwań stojących dziś przed elektroenergetyką jest 
zapewnienie odpowiedniej elastyczności systemu poprzez harmonizację współpracy źródeł 
niesterowalnych ze źródłami sterowalnymi, które to są w stanie kompensować produkcję 
z OZE. Obecnie rolę tę pełnią istniejące duże źródła wytwórcze. Aktualne trendy wskazują, 
że w przyszłości istotnym ich uzupełnieniem (pośrednio konkurencją) będą magazyny 
energii. Miarą sukcesu w budowie nowoczesnego systemu energetycznego stanie się zatem 
efektywne kosztowo kompensowanie zmian wielkości generacji rozproszonej z OZE. 
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Konieczna tym samym okazuje się zmiana sposobu zarządzania systemem 
elektroenergetycznym. Dotychczas OSP z góry planowali zapotrzebowanie na kolejny dzień i 
decydowali o poziomie produkcji. Dziś niezbędna jest dwustronna komunikacja. Operator 
musi na bieżąco monitorować dużą liczbę niesterowalnych, zmiennych i rozproszonych 
źródeł i na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację w całym systemie. Wymaga to 
odpowiedniej integracji źródeł OZE w systemie oraz daleko posuniętej cyfryzacji sektora 
energii. Kluczowa staje się zatem szybka i niezawodna wymiana znacznej ilości informacji 
pomiędzy pojedynczymi elementami systemu oraz wdrożenie odpowiednich algorytmów 
przetwarzających te informacje na odpowiednie sygnały sterujące, a także komunikacja, 
która umożliwia efektywną realizację powyższych celów. 

Zaprezentowany ogólny opis ewolucji sektora energii jasno wskazuje na zachodzące w nim 
zmiany. Bardzo istotny wpływ wywierają one na sektor elektroenergetyczny, który musi 
zmienić swój dotychczasowy sposób działania i sprostać nowym wyzwaniom. W 
szczególności kluczowe w obecnej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego szkieletu 
dwukierunkowego systemu komunikacji, który pozwoli na wykorzystanie postępującej 
cyfryzacji sektora i umożliwi efektywne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego ze 
znacznym udziałem niesterowalnych źródeł OZE. 

3.2 Obecne polityki klimatyczno-energetyczne Polski w kontek ście 
kierunków rozwoju unii energetycznej (Unia Europejs ka)  

O polityce energetycznej państwa stanowią obecnie dwa strategiczne dokumenty ramowe. 
Należą do nich: Polityka energetyczna Polski, która jest obecnie na etapie aktualizacji (trwają 
konsultacje publiczne projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku)8 oraz, przyjęta w 
2017 roku, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 – z perspektywą do 
20309.  

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP240) 

Głównymi celami polityki energetycznej Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju przy zagwarantowaniu konkurencyjności gospodarki, zwiększeniu jej 
efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania sektora energetycznego na 
środowisko przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. PEP2040 
przewiduje osiem kierunków strategicznych działań, do których należą:  

• optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych; 

• rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej; 

• dywersyfikacja dostaw gazu i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury 
sieciowej;  

• rozwój rynków energii; 

• wdrożenie energetyki jądrowej; 

• rozwój odnawialnych źródeł energii; 

• rozwój ciepłownictwa i kogeneracji;  

• poprawa efektywności energetycznej.  

                                                
8  Ministerstwo Energii, „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) – projekt”, Warszawa 2018 
9 Ministerstwo Rozwoju (wydawca), „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 
roku)”, Warszawa 2017 
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W zakresie struktury nośników energii planuje się utrzymać znaczącą rolę węgla, jednak 
z uwagi na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię stopniowo dochodzić będzie 
do spadku procentowego udziału tego paliwa w strukturze wytwarzania energii elektrycznej 
do ok. 60% w 2030 roku. Wyżej wskazany trend utrzymywać się będzie w kolejnym 
dziesięcioleciu, tj. do 2040 roku. Równocześnie Polska będzie stawiać na dywersyfikację 
nośników energii sukcesywnie zwiększając udział OZE (którego rola w elektroenergetyce 
zwiększana będzie głównie za sprawą dwóch technologii, tj. energetyki wiatrowej oraz 
fotowoltaiki), jak również wprowadzając do bilansu energetycznego energetykę jądrową 
począwszy od 2033 roku. 

Powyższa transformacja oparta będzie o rozwiązania wymagające istnienia możliwie 
optymalnego z punktu widzenia sektora energii systemu łączności, w szczególności w 
odniesieniu do takich postulatów PEP2040, jak10: 

a) ustanowienie Operatora Informacji Pomiarowej (OIP), którego rolą będzie 
zapewnienie wymiany informacji pomiędzy uczestnikami systemu, 

b) wdrożenie cyfrowego systemu łączności w sieci OSDe, 

c) wyposażenie systemów oraz linii średnich i niskich napięć w urządzenia sterowania, 
diagnostyki i analizy pracy sieci. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku  2020 (SOR) 

Drugim dokumentem o charakterze strategicznym obejmującym sektor energii jest 
wspomniana już Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, która ma 
charakter generalny. Wedle zapisów SOR, główną misją sektora energetycznego jest 
zapewnienie gospodarce, instytucjom i obywatelom stabilnych i optymalnie dostosowanych 
do potrzeb dostaw energii, po akceptowalnej ekonomiczne cenie. W sensie ogólnym – wedle 
zapisów SOR – powinno się ją zrealizować poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych 
surowców oraz zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy sektorem wytwarzania i 
dostaw energii a  odbiorcami. Ogólne trendy rozwoju zawarte w SOR znalazły swoje 
odzwierciedlenie w konsultowanym projekcie PEP2040. Na poziomie operacyjnym proponuje 
się rozwijanie technologii magazynowania energii, wprowadzanie inteligentnych sieci 
energetycznych, rozwój elektromobilności, wprowadzanie energooszczędnych 
i wysokoefektywnych technologii. SOR obejmuje również przygotowywane do wdrożenia 
projekty wspierające jej wykonanie, należą do nich: rynek mocy, hub gazowy, rozwój 
elektromobilności, wspieranie geotermii i hydroenergetyki, a także systemową 
restrukturyzację sektora węgla kamiennego.  

Zapisy zawarte w wyżej wskazanych dokumentach krajowych są zbieżne z pryncypiami 
polityki energetycznej formułowanymi przez Unię Europejską. Polska jako członek Unii 
Europejskiej zobowiązana jest do realizacji wspólnej polityki klimatycznej oraz energetycznej 
w oparciu o zapisy stosownych dokumentów. Unia Europejska od wielu lat prowadzi ambitną 
politykę zarówno w zakresie zmian struktury sektora energetycznego, jak i w zakresie 
redukcji jego negatywnego oddziaływania na środowisko. Poniżej zwrócono uwagę na 
kluczowe dokumenty i wynikające z nich wnioski dla Polski.  

W 2009 roku UE przyjęła dokument pod roboczym tytułem Pakiet 3x20. Wyznaczał on trzy 
zasadnicze cele przeciwdziałania zmianom klimatu do 2020 roku. Każde państwo 
członkowskie dostało szansę dostosowania swoich celów narodowych do swojej sytuacji 
oraz swoich możliwości tak, aby osiągnąć unijny cel redukcji emisji CO2 o 20%, zwiększenia 

                                                
10 Ministerstwo Energii, „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) – projekt” str. 19 i 20, Warszawa 2018 
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udziału energii z odnawialnych źródeł energii do poziomu 20% oraz poprawy efektywności 
energetycznej o 20%. W efekcie dla Polski zostały wyznaczone następujące cele: 

• zwiększenia efektywności energetycznej poprzez oszczędność zużycia energii 
pierwotnej o 13,6 Mtoe w latach 2010–2020 w porównaniu do prognozy 
zapotrzebowania na paliwa i energię z 2007 roku; 

• zwiększenia do 15% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii finalnej 
oraz do 10% udziału biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych do 2020 
roku; 

• kontrybucji w ogólnounijnym celu poprzez zmniejszenie do 2020 roku emisji 
gazów cieplarnianych o 20% (w porównaniu do 1990 roku). W przeliczeniu na 
poziomy z 2005 roku daje to redukcję o 21% w sektorach EU ETS i o 10% w non-
ETS. 

W 2014 roku UE utrzymała kierunek przeciwdziałania zmianom klimatu i zatwierdziła kolejne 
cztery cele z perspektywą 2030 roku dla całej UE. Cele te zostały zrewidowane w 2018 roku 
i obecnie mają następujący kształt: 

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40% w porównaniu z emisją 
z 1990 roku (w przeliczeniu na poziomy z 2005 roku oznacza to zmniejszenie 
emisji o 43% w sektorach objętych EU ETS i o 30% w sektorach nie objętych 
EU ETS); 

• co najmniej 32% udział źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym energii brutto; 

• wzrost efektywności energetycznej o 32,5%; 

• ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE.  

W 2016 roku na forum UE rozpoczęto prace nad pakietem Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków (Pakiet), który został ukończony w 2018 roku. Wskazuje on sposób 
operacjonalizacji wspomnianych celów, jak również przyczynia się do wdrożenia unii 
energetycznej i budowy jednolitego rynku energii UE. W ramach pakietu wyznaczono pięć 
celów zwanych wymiarami unii energetycznej, które to kraje UE zobowiązane są do 
właściwego zaimplementowania w opracowywanych, zintegrowanych krajowych planach w 
zakresie energii i klimatu na okres 2021–2030. Z uwagi na znaczenie Pakietu dla dalszej 
ewolucji sektora elektroenergetycznego oraz konsekwencji wynikających z tej ewolucji dla 
systemów komunikacji w energetyce, w kolejnych podrozdziałach omówiono cele dokumentu 
oraz odniesiono je do sytuacji Polski. 

3.2.1 Bezpieczeństwo, solidarność, zaufanie 
Obszarem priorytetowym w ramach pięciu wymiarów unii energetycznej – z perspektywy 
polskiej racji stanu i stabilnego rozwoju gospodarczego kraju – jest bezpieczeństwo 
energetyczne. Musi być ono analizowane w dwóch głównych sferach, tj. energii elektrycznej 
oraz gazu i ropy naftowej. W ramach tej pierwszej Polska podejmuje działania w celu 
zapewnienia stabilności i ciągłości produkcji energii elektrycznej – opartej na krajowych 
nośnikach energii – która ma za zadanie zaspokoić popyt wewnętrzny. Podejmowane są 
środki o charakterze regulacyjnym oraz działania w obszarze inwestycji w infrastrukturę 
wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną.  
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W ramach działań wspierających bezpieczeństwo elektroenergetyczne należy wymienić 
wprowadzenie rynku mocy, który zagwarantuje finansowanie utrzymania dodatkowej mocy 
w chwilach zwiększonego zapotrzebowania i okresach szczytowych (zima–lato) oraz 
zabezpieczenie niestabilnych źródeł energii (OZE). Mechanizm ten będzie działał na korzyść 
stabilności całego systemu elektroenergetycznego.  

Dodatkowo, prowadzone są działania mające na celu wsparcie rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, jak również wdrożenie energetyki jądrowej. 
Inwestycje w te technologie w celu odtwarzania i zwiększania mocy w systemie 
elektroenergetycznym zapewniają, że bezpieczeństwo energetyczne będzie osiągane 
zgodnie z horyzontalnymi celami polskiej energetyki, tj. ograniczaniem emisji zanieczyszczeń 
z sektora elektroenergetyki, zwiększaniem efektywności energetycznej i podwyższaniem 
konkurencyjności gospodarki.  

Kolejnym, koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, elementem realizacji 
powyższych postulatów jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury przesyłowej i 
dystrybucyjnej dla energii elektrycznej. Powyższe umożliwi wyprowadzenie mocy z 
istniejących źródeł wytwórczych,i przyłączanie nowych mocy, poprawę pewności zasilania 
odbiorców, tworzenie bezpiecznych warunków pracy dla OZE, zapewnienie możliwości 
redukcji nieplanowanych przepływów energii z systemów energetycznych państw 
ościennych, a dzięki temu, także zwiększenie zdolności międzynarodowej wymiany energii 
oraz wdrażanie jednolitego rynku energii elektrycznej w UE.  

W zakresie rynku gazu kwestie bezpieczeństwa dostaw na płaszczyźnie legislacyjnej 
regulują zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (z późn. zm.; 
Prawo Energetyczne), która jest sukcesywnie dostosowywana pod kątem zapewnienia 
dalszej dywersyfikacji źródeł gazu. Ostatnia regulacja wspierająca ten kierunek to tzw. 
rozporządzenie regulacyjne (obowiązujące od dnia 10 maja 2017 roku). Określa ono 
maksymalny udział gazu ziemnego importowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne 
z jednego źródła w danym roku kalendarzowym. Do 2022 roku udział ten może stanowić 
70%, jednak od stycznia 2023 roku nie będzie mógł on przekroczyć 33%. W celu budowy 
wewnętrznego rynku unijnego, dostawy w ramach UE są wyjęte spod tych regulacji.  

Równolegle wdrażane są projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne o charakterze 
infrastrukturalnym. Działania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne to intensyfikacja 
wydobycia przez krajowe koncerny gazowe na zagranicznych złożach – co zwiększa 
wydobycie własne, a także strategiczny projekt dotyczący budowy Korytarza Północ-
Południe, rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu, rozbudowy połączeń transgranicznych 
ze Słowacją, Litwą, Czechami i Ukrainą. Wyżej wskazane projekty pozwolą na powstanie w 
Polsce centrum przesyłu i handlu gazem dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
państw bałtyckich. Działania te uzupełniać będą sukcesywnie kolejne projekty 
dywersyfikacyjne.  

Kierunek unii energetycznej w zakresie energii elektrycznej zdefiniowany jako 
bezpieczeństwo energetyczne sprowadza się do zapewnienia dostępu do energii, w ilości 
i czasie, w którym jest ona potrzebna, po uzasadnionych kosztach. W praktyce można 
wyróżnić kilka kluczowych aspektów składających się na bezpieczeństwo energetyczne w 
zakresie energii elektrycznej. Główne to: 

• dostępność odpowiednich aktywów wytwórczych; 

• istnienie i funkcjonowanie efektywnej, stabilnej i niezawodnej sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej. 
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Obserwowany rozwój aktywów wytwórczych koncentruje się w obszarze odnawialnych 
źródeł energii, głównie elektrowni wiatrowych i słonecznych. Niestety obecny czas 
oczekiwania na podłączenie takiego źródła do sieci jest stosunkowo długi. Według polskiego 
regulatora (URE) na koniec 2017 roku liczba źródeł energii oczekujących w kolejce na 
podłączenie do sieci wynosiła 5000, a ich łączna moc oscyluje w granicach 18 GW. Jest to 
około dwa razy więcej niż całkowita moc wszystkich OZE podłączonych do systemu w 
Polsce na dzień dzisiejszy. Na te liczby ma wpływ fakt, że choć wnioski o zgodę na 
przyłączenie składane są na bardzo wczesnych etapach projektów to poziom 
skomplikowania procesu uruchamiania nowych źródeł wytwórczych jest wyjątkowo 
czasochłonny. Konieczne jest zatem wzmocnienie istniejącej sieci poprzez jej modernizację 
oraz rozbudowę.  

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP) 
oraz główni Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych (OSD) odgrywają kluczową rolę w procesie 
modernizacji sieci. W ramach sieci przesyłowej około 80% linii 220 kV, 56% linii 400 kV i 
34% podstacji w Polsce ma ponad 30 lat i wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. 
Powyższe dane obejmują infrastrukturę, która jest kluczowa dla wspierania stabilnych, 
długoterminowych dostaw energii. PSE szacuje nakłady inwestycyjne w latach 2016–2025 
na około 13,26 mld PLN (3,11 mld EUR). 

Na poziomie sieci dystrybucyjnych sytuacja jest podobna. Średni wiek infrastruktury wynosi 
30 lat, a amortyzacja sięga 75%. Obecna jakość dostaw energii elektrycznej mierzona za 
pomocą indeksów SAIDI oraz SAIFI jest zasadniczo gorsza niż średnia UE. Aktualna 
infrastruktura jest również powodem narastających problemów ze spadkami napięcia w 
sieciach, co jest kolejnym bodźcem do modernizacji infrastruktury. Podobnie jak PSE, 
Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych również dokonują znacznych inwestycji.  

Rysunek 2. Nieplanowane SAIDI dla krajów europejskich, z pominięciem zdarzeń losowych 

 
Źródło: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/963153e6-2f42-78eb-22a4-06f1552dd34c 
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Rysunek 3. Nieplanowane SAIFI dla krajów europejskich, z pominięciem zdarzeń losowych 

  
Źródło: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/963153e6-2f42-78eb-22a4-06f1552dd34c 

Poza samą budową nowych źródeł energii oraz rozbudową i modernizacją sieci 
elektroenergetycznych kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest 
zapewnienie, że cała infrastruktura systemu będzie działać niezawodnie. Realizacja tego celu 
wiąże się z budową odpowiedniego systemu opomiarowania i sterowania siecią w oparciu 
o zaawansowanego technologie OT i tzw. inteligentne technologie. Takie rozwiązania 
pozwalają operatorom sieci z jednej strony na odpowiednie śledzenie pracy całego systemu, a 
z drugiej umożliwiają szybkie i efektywne reagowanie na sytuacje potencjalnie niebezpieczne 
dla ciągłości zasilania. W tym kontekście warto wspomnieć o projektach niedawno 
zrealizowanych przez niemieckich operatorów sieci przesyłowych TenneT oraz 50Hertz. 
Polegały one na wprowadzeniu pomiaru temperatury linii energetycznych w czasie 
rzeczywistym, co w rezultacie umożliwiło lepszą ocenę i wykorzystanie przepustowości sieci 
w zależności od panujących warunków pogodowych. 

Wdrożenie rozbudowanych systemów informatycznych do zarządzania systemami 
elektroenergetycznymi wiąże się jednak z poważnym zagrożeniem związanym 
z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Globalnie, prawie co trzeci przemysłowy system 
sterowania był w drugiej połowie 2017 roku narażony na cyberataki spowodowane 
występowaniem luk bezpieczeństwa. Najwięcej zagrożeń dotyczyło właśnie systemów 
w branży energetycznej oraz sektorze produkcyjnym. W drugiej połowie 2017 roku dwie 
branże odnotowały znacznie większy odsetek wykrytych luk bezpieczeństwa i idących za 
nimi zagrożeń niż pozostałe. Były nimi energetyka (38,7% wszystkich wykrytych luk) oraz 
firmy z branży przemysłowej, produkcyjnej (35,3%)11. Trzecim z obszarów o największej 
liczbie występujących zagrożeń był sektor wodociągowo-kanalizacyjny.  

Sektor energetyczny był jedną z pierwszych branż, która zaczęła szeroko stosować 
rozwiązania sterowania i kontroli procesów technologicznych (SCADA), a obecnie należy do 
najbardziej zinformatyzowanych sektorów w gospodarce. Jednocześnie współczesne sieci 
energetyczne stanowią jeden z najbardziej rozbudowanych systemów współpracujących 
                                                
11 https://www.kaspersky.pl/o-nas/informacje-prasowe/2764/prawie-40-komputerow-przemyslowych-bylo-narazonych-na-
cyberatak-w-drugiej-polowie-2016-roku 
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obiektów przemysłowych i składają się z ogromnej liczby połączonych komponentów, 
charakteryzując się stosunkowo wysokim stopniem podatności na cyberataki.  

Incydenty dotyczące naruszenia cyberbezpieczeństwa oraz ataki ukierunkowane na 
infrastrukturę energetyczną, jakie miały miejsce na przestrzeni minionych kilku lat, jak 
również inicjatywy regulacyjne, stanowią mocny argument za tym, aby podmioty z branży 
energetycznej rozwijały środki w zakresie cyberbezpieczeństwa w swoich systemach IT oraz 
OT. Najbardziej podatnymi na ataki elementami systemów sterowania i kontroli są: 
oprogramowanie SCADA/HMI, urządzenia sieciowe, oprogramowanie inżynierskie i, dopiero 
w czwartej kolejności, sterowniki programowalne.  

W zakresie kierunku rozwoju unii energetycznej pt. „bezpiecze ństwo energetyczne” za 
główne wyzwania nale ży uznać: 

• Zapewnienie bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych, w tym 
cyberbezpieczeństwa. 

• Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i infrastruktury 
wspierającej ICT i OT. 

3.2.2 Obniżenie emisyjności gospodarki 
Dywersyfikacja struktury polskiego bilansu energetycznego przy jednoczesnym zwiększeniu 
roli nisko-, zeroemisyjnych i wysokoefektywnych technologii i rozwiązań we wszystkich 
sektorach gospodarki sprzyjać będzie osiągnięciu pozytywnych efektów w ramach celu 
obniżenie emisyjności. W odniesieniu do celów redukcyjnych na 2020 roku, tzw. Effort 
Sharing Decision określiła dla Polski „cel pozytywny”, w ramach którego sektory nieobjęte 
systemem ETS mają możliwość zwiększenia swoich emisji o 15% względem roku 2005. 
Obecnie Polska jest na ścieżce do osiągnięcia ww. celu. W powyższym kontekście ambitnym 
wyzwaniem będzie realizacja krajowego celu redukcyjnego na 2030 rok w sektorach non-
ETS, który został określony na poziomie –7%. 

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi ważny element działań na rzecz 
obniżenia emisyjności, jak również dywersyfikacji energetycznej i pokrycia wzrastającego 
zapotrzebowania na energię. Jest wyrazem dbałości o środowisko przyrodnicze 
i odpowiedzią na potrzeby promowania rozwoju o charakterze zrównoważonym, a także 
wzmacniania siły regionów i społeczności lokalnych w Unii Europejskiej. Podsektor zielonej 
energii ma za zadanie wspierać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nie powinien również 
oznaczać nadmiernej eksploatacji państwowych zasobów budżetowych w sposób oderwany 
od realnej korzyści dla społeczeństwa i gospodarki oraz całego systemu energetycznego. 
Polska wspiera rozwój energii odnawialnej – zdefiniowanej w ten właśnie sposób – 
podejmując szereg konkretnych działań. Środki te są wdrażane na podstawie ustawy 
o odnawianych źródłach energii z 2015 roku poddawanej sukcesywnym nowelizacjom 
(2016, 2017). Ustawa zawiera szereg rozwiązań, które mają za zadanie tworzyć stabilne 
środowisko do wzrostu wytwarzania w sektorze odnawialnych źródeł energii. Należą do nich: 
klastry energii, system aukcyjny dla większości dominujących obecnie technologii OZE, 
rozwiązania przejściowe od systemu zielonych certyfikatów, net-metering dla prosumentów 
ponadto też ogół zasad i warunków wykonywania działalności w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej, biogazu rolniczego, ciepła i biopłynów, a także instrumentów ich 
systemowego wspierania.  

Dodatkowo polski rząd stawia bardzo mocno na rozwój inicjatyw klastrowych, czego 
wyrazem są zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (z 
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późn. zm.; Ustawa OZE), które z założenia są neutralnym technologicznie mechanizmem 
przeznaczonym do zastosowania w każdej społeczności lokalnej, która dzięki 
samoorganizacji ma szansę zapewnić sobie niezależność energetyczną w obrębie regionu 
rozwijanej współpracy. Główną wartością płynącą z tego rodzaju uspołecznienia 
odnawialnych źródeł energii jest wkład, jaki wnosi ona w rozwój konkretnych regionów i 
lokalnych gospodarek. Dzieje się to poprzez zagospodarowanie dostępnych lokalnie 
zasobów w postaci substratów energetycznych, nośników energii oraz kapitału ludzkiego 
oraz finansowego. Powoduje to ich możliwie najefektywniejsze wykorzystanie. 
Równocześnie, w rezultacie prowadzonych działań w postaci ułatwień regulacyjnych, jak i 
alokacji dodatkowego finansowania, liczba powstających klastrów sukcesywnie rośnie. 
Docelowo formuła klastra energetycznego ma być podstawową formą rozwijania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze instalacji średnich i częściowo dużych (wybrane 
technologie). 

Wiodącymi sposobami obniżenia emisyjności w sektorze elektroenergetycznym jest zmiana 
struktury produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji z istniejących już źródeł. 
W zakresie ograniczenia emisji, a w szczególności emisji gazów cieplarnianych, 
modernizacja polskich jednostek wytwórczych była i jest na bieżąco prowadzona, jednak ten 
element redukcji emisyjności nie daje szans na osiągnięcie zakładanych celów. Kluczowe 
jest zatem uzupełnienie struktury produkcji energii elektrycznej o źródła charakteryzujące się 
brakiem emisji zanieczyszczeń i CO2 lub przynajmniej mających niższy poziom emisyjności 
(BAT) niż tradycyjne źródła opalane węglem. Stąd też duży nacisk kładzie się na rozwój 
odnawialnych źródeł energii, w szczególności elektrowni wiatrowych i słonecznych. 
Jednocześnie w ramach realizacji postulatów powyższego trendu w możliwie optymalny 
sposób, zapadają decyzje o wprowadzeniu do polskiej struktury produkcji energii 
elektrycznej energetyki jądrowej – jedynego wielkoskalowego źródła bezemisyjnej energii 
elektrycznej. 

Zgodnie z celami Unii Europejskiej zawartymi w Pakiecie energetyczno-klimatycznym Polska 
powinna osiągnąć do 2020 roku 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto. W sektorze energetycznym przekłada się to na 19,3% udziału energii 
odnawialnej w całkowitym zużyciu energii elektrycznej. W prawdzie szacunki niektórych 
organizacji, szczególnie związanych z OZE (Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej – 
IRENA), pokazują, że Polska mogłaby osiągnąć 25,9% udziału energii odnawialnej 
w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 roku i 37,7% w sektorze energii elektrycznej. 
Ta wizja wydaje się jednak niezwykle ambitna, szczególnie przy uwzględnieniu obecnego 
poziomu 14% udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii elektrycznej 
i trudności w utrzymaniu się na ścieżce do osiągnięcia celu na 2020 roku.  

Niezależnie od powyższego, dalszy rozwój OZE w Polsce powinien być realizowany w 
sposób racjonalny i zrównoważony. Wiele krajów skutecznie włączyło do swoich systemów 
energetycznych OZE w udziale przekraczającym 30% (Hiszpania, Niemcy), a nawet powyżej 
50% (Dania)12. Jednak rozwój energii ze źródeł odnawialnych, bez uwzględnienia lokalnych 
różnic w infrastrukturze sieciowej, stawia poszczególne systemy elektroenergetyczne pod 
presją, wywołując potrzebę znacznej rozbudowy sieci, a nawet ograniczając rozwój OZE.  

Dodatkowo, nieskoordynowany rozwój odnawialnych źródeł energii budzi opór ze strony 
lokalnych społeczności. Dzieje się tak w przypadku braku ugruntowanej polityki planowania 
przestrzennego. Konieczne jest zatem prowadzenie świadomej polityki w zakresie rozwoju 
                                                
12 Analiza własna autorów raportu na podstawie ogólnodostępnych źródeł 

 



Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej 

  Strona 24 

OZE, która zapewni racjonalne warunki do budowy tych źródeł przy jednoczesnej należytej 
dbałości o stabilność i niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego.  

Ze względu na wzrost udziału OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce 
konieczne będzie przystosowanie systemu elektroenergetycznego do niesterowalnej pracy 
elektrowni wiatrowych i słonecznych. Dla efektywności pracy systemu konieczne jest 
określenie właściwej lokalizacji oraz mocy poszczególnych instalacji, aby koszt ich integracji 
z systemem energetycznym był możliwie jak najniższy. 

Z uwagi na powyższe PSE analizuje obecnie możliwość wprowadzenia w Polsce rynku 
węzłowego. Rynek węzłowy w swoim założeniu polega na określaniu ceny energii 
elektrycznej osobno dla każdego węzła, którymi są poszczególne fizyczne lokalizacje wzdłuż 
systemu przesyłowego, łącznie z wytwórcami i punktami odbioru. Wówczas cena w każdym 
węźle odzwierciedla wartość energii w danej lokalizacji i zawiera zarówno koszt samej 
energii, jak i koszt jej dostarczenia (w tym straty i ograniczenia sieciowe). Ceny węzłowe są 
ustalane przez obliczanie krańcowego kosztu dostarczenia każdej dodatkowej jednostki 
energii do każdego węzła w zależności od ograniczeń systemowych (np. limity w przesyle, 
maksymalne zdolności wytwórcze). W efekcie na rynku węzłowym ceny energii są określane 
dla znacznie mniejszych obszarów niż obecnie, a zatem istnieją zachęty do budowy nowych 
zdolności wytwórczych w obszarach, w których istnieją niedobory mocy.  

Wdrożenie rynku węzłowego wymaga jednak dokładnego opomiarowania sieci tak, aby 
dostępne dane były wystarczające dla kalkulacji właściwych cen we wszystkich węzłach. 
Poza samym opomiarowaniem konieczne jest również wdrożenie systemów, które zapewnią 
możliwość zbierania tych danych w odpowiednio krótkim czasie, z odpowiednią 
częstotliwością i niezawodnością. Niezbędne jest również wsparcie rozwiązania 
zaawansowanymi systemami przetwarzania danych. Tym samym, w celu zapewnienia 
koherentnego rozwiązania w zakresie rynku węzłowego konieczne jest posiadanie przez 
sektor energetyczny w Polsce odpowiedniego systemu komunikacji, dostosowanego do 
bieżących, ale też do przyszłych potrzeb w tym zakresie.  

Drugim rozwiązaniem w zakresie bilansowania niesterowalnych źródeł wytwarzania energii 
elektrycznej jest budowa elektrowni gazowych, których charakterystyka pracy umożliwia 
szybkie załączenie oraz nagłe i duże zmiany obciążenia, co predestynuje do pracy 
regulacyjnej w systemie. 

Istotnym i koniecznym rozwiązaniem, które pozwoli na lepszą integrację systemów OZE 
z siecią elektroenergetyczną w celu zapewnienia stabilności i niezawodności jej pracy jest 
zwiększenie ilości informacji o pracy tych źródeł. Obecnie OSP nie dysponuje pełną 
informacją nt. produkcji źródeł odnawialnych. Stanowią one element zmienny, na który 
operator reaguje bez dokładnej wiedzy, gdzie i dlaczego nastąpił nagły spadek lub wzrost 
produkcji. Posiadając dokładniejszą wiedzę nt. poszczególnych instalacji (m.in.: lokalizacja, 
aktualna moc, aktualne warunki meteorologiczne oraz krótkoterminowa prognoza tych 
warunków), Operator Systemu Przesyłowego byłby w stanie z wyprzedzeniem reagować na 
pojawiające się zmiany, czy też je przewidywać, dając sobie tym samym czas na 
odpowiednie przygotowanie do ich wystąpienia. Wdrożenie takich rozwiązań wymaga jednak 
odpowiednich systemów komunikacji, które z jednej strony zapewnią dostęp do stosownych 
danych, ale jednocześnie dostęp ten będzie odpowiednio szybki i niezawodny. 

Równolegle z rozwojem OZE w formie dużych farm wiatrowych i słonecznych, drugim 
kierunkiem rozwoju tej formy generacji są źródła rozproszone. Są to z definicji mniejsze 
zbiory różnych źródeł działających na stosunkowo małym obszarze, funkcjonujące na niskich 
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i średnich napięciach. Podobnie jak duże farmy wiatrowe i słoneczne, źródła rozproszone 
wymagają odpowiedniej współpracy z operatorem systemu.  

Stąd też konieczne są podobne rozwiązania komunikacyjne. Bilansowanie na poziomie 
Krajowego Systemu Energetycznego i na poziomie lokalnym ma różne cechy istotne dla 
oczekiwań wobec systemu łączności. W pierwszym ważne są możliwości przesyłania dużych 
ilości danych, które mogą być agregowane np. na poziomie farm wiatrowych. Czasy reakcji 
na poziomie 15 minut wydają się wystarczające. Na poziomie lokalnym potrzebne są reakcje 
systemu w czasie ułamków sekundy. Można przewidywać, że konieczne tu będzie 
wprowadzenie komunikacji typu wiele urządzeń komunikuje się bezpośrednio między sobą 
(proximity services), realizowanej dopiero przez sieci LTE i 5G. 

Należy również zauważyć, że coraz częściej mówi się o możliwości pełnienia przez źródła 
OZE funkcji regulacyjnych w systemie (regulacja mocy biernej, regulacja częstotliwości itp.). 
Obecnie funkcje te pełnią duże jednostki systemowe. Jednak wraz ze wzrostem udziału OZE 
w systemie może okazać się konieczne wykorzystanie tych źródeł do regulacji. Niezbędne 
będzie ich wprowadzenie na poziomie lokalnym oraz dynamiczne sterowanie takimi usługami 
ze względu na zmienny charakter elementów sieci zarówno po stronie podaży, jak i odbioru. 
Dynamiczne sterowanie będzie częściowo wynikiem predykcji zdarzeń w sieci, nie może 
więc, tak jak obecnie, polegać jedynie na korekcji stwierdzonych w danym miejscu sieci 
odchyleń fazowych lub częstotliwościowych w trybie serwomechanizmu. Wówczas 
konieczne jest zapewnienie niezawodnej i działającej w czasie rzeczywistym dwustronnej 
komunikacji pomiędzy źródeł a operatorem. Realizacja tego scenariusza wymaga zatem 
wdrożenia odpowiednich systemów komunikacji, które będą dostosowane do specyfiki 
zadania.  

Podsumowuj ąc powy ższe rozwa żania, mo żna zidentyfikowa ć dwa główne wyzwania 
w zakresie kierunku unii energetycznej „obni żenie emisyjno ści”, które przekładaj ą się 
na potrzeb ę rozwoju zaawansowanych systemów komunikacji. S ą to:  

• Rozwój energetyki rozproszonej. 

• Rozwój OZE i jego integracja z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). 

3.2.3 Efektywność energetyczna 
Najważniejszym aktem prawnym w obszarze celu „efektywność energetyczna” w Polsce jest 
Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (z późn. zm.; Ustawa o EE), 
na podstawie której podmioty zobowiązane są do wdrożenia przedsięwzięć zwiększających 
efektywność energetyczną (lub w ograniczonej części zakupienia białych certyfikatów). 
Ustawa obejmuje sektor prywatny, jak i sektor publiczny, nakładając zobowiązania 
oszczędnościowe na wszystkie podmioty. Wylicza ona środki zwiększające efektywność, 
jakimi mogą posłużyć się jednostki sektora publicznego, włączając w to rozwiązanie w 
postaci zawiązania umowy o poprawę efektywności. Zgodnie z zapisami ustawy sektor 
prywatny, a w jego ramach duże przedsiębiorstwa, obarczony jest obowiązkiem 
wykonywania audytów energetycznych w odstępach czteroletnich. System ten inkorporuje do 
polskiego porządku prawnego zapisy legislacyjne zatwierdzone na poziomie UE. Jego 
naczelnym zadaniem jest doprowadzenie do wypełnienia celu w sferze efektywności na rok 
2020. Ustanowiony jest on na poziomie 13,6 Mtoe w roku 2020 – w porównaniu do wartości 
odniesienia dla Polski obliczonego na podstawie scenariusza bazowego. Cel ten przekłada 
się w ujęciu bezwzględnym na zużycie pierwotne na poziomie 96,4 Mtoe oraz zużycie finalne 
osiągające wartość 71,6 Mtoe w roku 2020. Rolę horyzontalnego przeglądu stanu działań i 
podjętych środków w ramach efektywności energetycznej z uwzględnieniem już osiągniętych 
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efektów pełni Krajowy Plan Działań (cztery edycje). Sprawuje on rolę informacyjną oraz 
porządkującą w zakresie działań Polski na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. 
Krajowy Plan Działań zostanie zastąpiony od roku 2019 przez Plan krajowy na rzecz energii i 
klimatu na lata 2021–2030. 

 

Należy podkreślić, że źródłem obniżonej efektywności energetycznej jest m.in. nadmiarowa 
produkcja energii elektrycznej bez precyzyjnej korelacji z zapotrzebowaniem i jej wydzielanie 
się w systemie w postaci ciepła. Obecny poziom strat na przesyle i dystrybucji energii 
elektrycznej wynosi kilkanaście procent i tylko częściowo wynika z fizycznych aspektów sieci 
takich, jak rezystancja przewodów. Jedynym z elementów umożliwiających redukcję tych 
strat jest program budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Włącza on prace nad 
rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi, które umożliwią zastosowanie nowych technologii 
takich, jak wprowadzenie inteligentnego opomiarowania. Dopiero wtedy możliwe będzie 
wdrożenie mechanizmów zarządzania popytem na energię elektryczną, a w efekcie bardziej 
zrównoważone jej użytkowanie. Stanie się to dzięki uzupełnieniu luki w wiedzy o działaniach 
i preferencjach pomiędzy konsumentami a producentami i dostawcami energii.  

Szeroko rozumiana poprawa efektywności w sektorze elektroenergetycznym odnosi się do 
ograniczenia strat energii na różnych etapach jej przetwarzania i użytkowania. Jednym 
z rozwiązań w tym zakresie w przypadku sieci elektroenergetycznych jest lepsze planowanie 
i zarządzanie nimi. W tym celu konieczne są trzy elementy: 

• zapewnienie podaży odpowiednich usług systemowych po stronie użytkowników 
energii; 

• rozwój inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej w ramach systemu oraz 
szersze wdrożenie inteligentnych urządzeń i rozwiązań u klientów; 

• zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, która umożliwi 
pozyskanie niezbędnych informacji oraz wysyłanie odpowiednich sygnałów do 
elementów sieci, w tym urządzeń klientów. 

Głównym elementem sterowania popytem na energię elektryczną jest wprowadzenie usługi 
dobrowolnego i czasowego obniżenia przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub 
przesunięcie w czasie jej poboru (ang. Demand Side Response, DSR). W odróżnieniu od 
ograniczeń w poborze mocy wprowadzanych przez Operatora Systemu Przesyłowego w 
sytuacjach niedoborów mocy w systemie, DSR jest systemem dobrowolnym i odpłatnym. 
Klient, odbiorca energii elektrycznej, na żądanie operatora DSR redukuje swój pobór energii 
na podstawie wcześniej zawartej umowy z OSP. Reakcja strony popytowej jest wynikiem 
dostarczania odpowiednich sygnałów cenowych motywujących konsumentów do 
dostosowania swojego bieżącego zużycia do podaży energii dostępnej na rynku, co 
w konsekwencji wygładza szczyty popytu. W efekcie następuje redukcja w zakresie 
niezbędnej rezerwy mocy w systemie. Zachęcanie klientów do szerszego uczestnictwa 
w mechanizmach DSR i zarządzanie stroną popytową jest korzystną opcją dla wszystkich 
stron i może być źródłem taniego wzrostu elastyczności systemu, jednak wymaga rozwoju 
zaawansowanej infrastruktury opomiarowania (ang. Advanced Metering Infrastructure, AMI) 
oraz systemów komunikacji. 

Usługa DSR w obecnym wydaniu systemu dedykowana jest dla odbiorców zarządzających 
dużą mocą urządzeń odbiorczych. Komunikacja wraz z AMI pozwoliłaby włączyć w proces 
mniejszych odbiorców i zagregować ich działania. Dodatkowo, takie rozproszone 
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rozwiązanie umożliwiłoby precyzyjne dostosowanie poboru/ograniczeń do rozpływów w 
węzłach. 

Zapotrzebowanie polskiego przemysłu i gospodarstw domowych na energię elektryczną, 
podobnie jak w wielu krajach, jest obecnie mało elastyczne13. Rozwój DSR poprawiłby 
elastyczność popytu i w konsekwencji usprawniłby grę rynkową w oparciu o fizyczne 
zdarzenia (a nie np. derywaty służące bardziej spekulacji niż regulacji fizycznego systemu). 
Zwiększenie znaczenia strony popytowej w zarządzaniu systemem pomogłoby złagodzić 
letnie szczyty zapotrzebowania, zwłaszcza, gdy niektóre elektrownie węglowe są 
remontowane, a zimą, gdy zapotrzebowanie na energię jest najwyższe. Krótkookresowy 
potencjał zarządzania stroną popytową w Polsce jest szacowany na około 1,2 GW, co 
stanowi około 5% maksymalnego zapotrzebowania systemu na moc. Obecnie PSE S.A. 
realizuje już program DSR.  

Zawieranie umów dotyczących mechanizmu DSR z dużymi odbiorcami przemysłowymi to 
środek łatwy do wykorzystania już w perspektywie krótkoterminowej. Istnieje jednak równie 
duży potencjał po stronie mniejszych odbiorców energii, w tym gospodarstw domowych. 
Jednak wdrożenie rozwiązań zarządzania popytem na taką skalę wymaga w pierwszej 
kolejności wdrożenia systemu inteligentnych liczników i odpowiednich taryf. Polska osiągnęła 
pewien stopień zaawansowania, jeśli chodzi o rozwój inteligentnych liczników 
charakteryzujących się dwustronną komunikacją od i do operatora systemu 
elektroenergetycznego. Obecnie około 10% stanowią liczniki inteligentne (około 1,3 mln) 
i oczekiwany jest dalszy wzrost ich penetracji rynku.  

Innym rozwiązaniem poprawiającym efektywność energetyczną systemu jest 
magazynowanie energii. Może ono znacznie poprawić elastyczność bilansowania systemu 
zarówno współpracując z dużymi, konwencjonalnymi źródłami energii, jak i mniejszymi od 
nich źródłami odnawialnymi. Obecnie poziom rozwoju technologii magazynowania energii 
jest jeszcze niedostateczny dla zastosowań przemysłowych, jednak coraz niższe ceny baterii 
sprawiają, że tego typu rozwiązania mogą być stosowane na masową skalę przez odbiorców 
energii. Jak pokazują doświadczenia z innych rynków, połączenie instalacji fotowoltaicznej 
na dachu z przydomowym magazynem energii staje się coraz bardziej interesującą opcją dla 
gospodarstw domowych. Taki zestaw może dodatkowo zwiększać elastyczność systemu, 
zwłaszcza podczas letnich szczytów. Obok Włoch i Wielkiej Brytanii, znaczny wzrost liczby 
takich połączonych małych systemów magazynowania odnotowano również w Niemczech, 
gdzie do stycznia 2017 roku zainstalowano już 54 tys. tego typu urządzeń o łącznej 
pojemności do 200 MWh. 

Magazyny energii są obiecującym źródłem elastyczności szczególnie na poziomie sieci 
dystrybucyjnych, ponieważ umożliwiają szybkie i precyzyjne zwiększenie lub zmniejszenie 
ilości energii dostarczanej lub odbieranej z sieci (projekt rozwijany obecnie przez 
NordPool14). Niemniej bez cyfrowych mechanizmów integracji i nadzoru to zadanie 
prawdopodobnie jest niewykonalne.  

Podsumowuj ąc powy ższe rozwa żania, mo żna zidentyfikowa ć pięć głównych wyzwa ń 
w zakresie kierunku unii energetycznej „poprawa efe ktywno ści energetycznej”, które 
przekładaj ą się na potrzeb ę rozwoju zaawansowanych systemów komunikacji. S ą to:  

• Rozwój energetyki rozproszonej. 

• Rozwój OZE i jego integracja z KSE. 

                                                
13 Analiza własna autorów raportu na podstawie ogólnodostępnych źródeł 
14 Strona https://www.nordpoolgroup.com/, wejście 20.09.2019 



Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej 

  Strona 28 

• Rozwój automatyki systemowej po stronie podażowej i popytowej. 

• Inteligentna infrastruktura. 

• Nowoczesne technologie w eksploatacji. 

3.2.4 Zintegrowany wewnętrzny rynek energii 
Obszar energetycznego rynku wewnętrznego UE wymaga dwutorowości działań 
i synchronizacji. Polega ona na działaniach zapewniających energetyczną wystarczalność 
oraz równolegle na rozszerzaniu i intensyfikacji współpracy w ramach systemu 
paneuropejskiego. Za sferę infrastruktury przesyłowej w polskim systemie energetycznym 
odpowiada spółka PSE S.A., przez co jej działalność w dużej mierze determinuje 
bezpieczeństwo całego systemu energetycznego Polski. Plany inwestycyjne polskiego 
Operatora Systemu Przesyłowego są określone w perspektywie krótko-, średnio- 
i długoterminowej. Są one sformułowane w kilku dokumentach, do których należą:  

• Roczny Plan Inwestycji Rzeczowych (PI) – perspektywa jednoroczna; 

• Plan Zamierzeń Inwestycyjnych (PZI) – horyzont pięcioletni; 

• Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP) – dziesięcioletni horyzont planu;  

• Prognoza dotycząca stanu bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej – 
opracowywany na piętnaście lat.  

Dokument obejmujący plany w pięcioletnim horyzoncie lat 2017–2021 przewiduje 126 
zamierzeń inwestycyjnych o wartości 7,5 mld PLN. W efekcie powstanie 2700 km linii 
400 kV, a także modernizacje 1500 km linii 220 kV.  

Jednym z celów planu pięcioletniego obok planowanych inwestycji wewnętrznych jest 
rozbudowa połączeń transgranicznych, w celu rozwoju wspólnotowego rynku energii 
elektrycznej. W perspektywie do 2030 roku szczególnie istotne będzie usprawnienie 
przepływu na przekroju synchronicznym obejmującym Niemcy, Czechy i Słowację oraz 
zakończenie synchronizacji systemów przesyłowych państw bałtyckich i Ukrainy. Włączanie 
i synchronizacja systemów energetycznych państw stowarzyszonych, które są na drodze 
zacieśniania stosunków z UE powinno mieścić się w sferze zainteresowania państw 
członkowskich budujących unię energetyczną. Polska obiera konkretne działa w stosunku do 
państw sąsiednich. 

Polska jest również aktywna na polu regulacji dotyczących tworzenia wewnętrznego rynku 
energii i gazu. W pracach europejskiej agendy ACER (Agencja ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki) uczestniczy polski regulator rynku energii – Urząd Regulacji Energetyki 
(URE). W ramach ENTSO-E aktywnie uczestniczy Operator Systemu Przesyłowego – 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE S.A.). Tuż po powstaniu ACER, tj. w 2011 roku, 
w wyniku prac tego gremium zaproponowano Model Docelowy Rynku (energia elektryczna). 
Polska jest włączona w procesy implementacyjne tego modelu. Obecnie współpraca 
koordynowana jest regionalnie, następnie powstać ma projekt obejmujący całą UE. Decyzją 
agencji ACER utworzony został makroregion centralny koordynowania współpracy na rzecz 
wdrożenia obranego w 2011 roku modelu rynku. Polska należy obecnie do rozszerzonego 
niedawno obszaru CORE zrzeszającego systemy energetyczne trzynastu centralnie 
położonych państw Europy solidarnie współdziałając na rzecz ustanowienia wspólnego rynku 
energii. 
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Budowa wewnętrznego rynku energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej koncentruje 
się głównie w ramach poniższych działań: 

• rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w celu eliminacji ograniczeń przepływu 
energii;  

• rozwój połączeń transgranicznych w celu lepszej integracji europejskiego rynku 
energii, zwiększenia przepływów międzysystemowych oraz eliminacji barier 
w przepływie energii; 

• rozwój systemów pomiarowych i sterowania, które są niezbędne do budowy 
i funkcjonowania zaawansowanych systemów nadzoru i sterowania oraz budowy 
rynku energii; 

• rozwój systemów telekomunikacji, które umożliwią współpracę poszczególnych 
elementów sieci oraz wymianę informacji, a to otworzy techniczne możliwości 
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii; 

• wdrożenie rozwiązań IT umożliwiających funkcjonowanie wewnętrznego rynku 
energii. 

Jednym z narzędzi budowy europejskiego rynku energii są Kodeksy Sieci. Są one 
wprowadzane przez krajowych Operatorów Systemów Przesyłowych. Kodeksy mają za 
zadanie eliminację barier technicznych budowy europejskiego rynku energii oraz określają 
zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi na tym rynku. Komisja 
może ponadto przyjąć Wytyczne, zapewniające minimalny stopień harmonizacji regulacji 
pomiędzy krajami członkowskimi wymagany do osiągnięcia celu, określające np. szczegóły 
dotyczące zasad handlu energią elektryczną. Kodeksy Sieci i Wytyczne, jako rozporządzenia 
UE, mają pierwszeństwo stosowania w przypadku kolizji pomiędzy przepisami 
rozporządzenia i przepisami krajowych aktów prawnych. 

Kodeksy Sieci i Wytyczne można podzielić na trzy obszary: 

• Obszar Rynkowy – zasady funkcjonowania rynku bilansującego, rynków 
krótkoterminowych – dnia następnego (Day-Ahead Market) oraz dnia bieżącego 
(Intra-Day Market), rynków długoterminowych – w zakresie długoterminowych praw 
przesyłowych; 

• Obszar Przyłączeniowy – określa zasady i wymagania związane z przyłączaniem do 
sieci elektroenergetycznych wytwórców energii elektrycznej, odbiorców i sieci oraz 
wymagania dla połączeń stałoprądowych wysokiego napięcia; 

• Obszar Operacyjny – określa wymogi i zasady wobec uczestników systemów 
przesyłowych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu, efektywnego 
wykorzystania wzajemnie połączonego systemu i zasobów oraz zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się lub pogłębianiu incydentów, aby uniknąć rozległego zakłócenia 
i stanu blackoutu, jak również umożliwienia sprawnej i szybkiej odbudowy systemu 
elektroenergetycznego. 
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Rysunek 4. Kodeksy Sieci i Wytyczne15  

 

Jedną ze zmian, jakie zostaną wprowadzone przez Kodeksy Sieci będzie możliwość 
handlowania energia elektryczną na transeuropejską skalę. Niemniej, aby np. sprzedać 
energię w Polsce wytworzoną we Francji, dodatkowo trzeba będzie rezerwować przepływ na 
sieciach wysokiego napięcia. Wdrożenie europejskiego rynku energii ma poprawić 
niezależność energetyczną Unii Europejskiej i zwiększyć konkurencyjności jej gospodarki. Z 
drugiej jednak strony komplikuje to działania krajów zmierzające do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego. 

Obok rozbudowy sieci kluczowa jest również jej modernizacja poprzez budowę 
inteligentnego systemu dystrybucji energii elektrycznej, tzw. Smart Grid. System taki ma 
stanowić rozwinięcie istniejących systemów energetycznych i ma cechować się znacznie 
wyższą niezawodnością, dobrą współpracą z odnawialnymi źródłami energii oraz umożliwiać 
efektywne zarządzanie przekazem energii, w tym rozliczeniami za energię w czasie 
rzeczywistym. Do osiągnięcia tego celu niezbędny jest m.in. rozwój systemów pomiarowych 
dostarczających informacji koniecznych zarówno do sterowania, jak i zarządzania systemem 
energetycznym. Według obecnych planów rozwoju, inteligentne systemy 
elektroenergetyczne mają cechować się wysokim udziałem niewielkich, rozproszonych 
źródeł odnawialnych i tym samym obecnością wielu magazynów energii. Nawet niewielkie 
fragmenty systemu mają być zdolne do pracy wyspowej w długich okresach. Istotne jest 
także nadanie takiemu systemowi cechy „plug and play”, czyli umożliwienie łatwego 
dołączania źródeł i dużych obciążeń bez wpływu na stabilność pracy systemu. Realizacja 
takich planów wymaga prowadzenia badań nie tylko w zakresie elektroenergetyki, ale 
również telekomunikacji, automatyki, energoelektroniki, bezpieczeństwa zarówno fizycznego, 
jak i teleinformatycznego oraz metrologii.  

                                                
15 https://www.pse.pl/informacje-ogolne 
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Ambitny plan rozwoju sieci inteligentnych zderza się z rzeczywistością, w której znaczna 
część współcześnie funkcjonujących systemów elektroenergetycznych oparta jest na 
technologii z lat pięćdziesiątych XX wieku. Jednocześnie przewiduje się znaczny wzrost 
zużycia energii. Taka sytuacja, w połączeniu z powtarzającymi się awariami systemowymi, 
wyzwoliła działania polityczne i alokację funduszy na rozwój inteligentnych systemów 
energetycznych. I tak, w Europie utworzono Platformę Technologiczną Smart Grids 
i rozpoczęto finansowanie badań w tym zakresie. Departament Energii Stanów 
Zjednoczonych przeznaczył na rozwój systemów energetycznych kwotę 10 mld USD. Istotne 
inwestycje planowane są też na Środkowym Wschodzie. Alokacja tak dużych środków jest 
konieczna ze względu na dużą liczbę prac badawczych, które muszą zostać 
przeprowadzone w celu zbudowania inteligentnych systemów energetycznych.  

W obecnej chwili z pomiarami w inteligentnych systemach energetycznych kojarzone jest 
określenie Smart Metering. Jest ono rozumiane jako budowa rozproszonych systemów 
zliczania energii elektrycznej w wybranych węzłach sieci. Systemy takie oparte są na 
cyfrowych licznikach energii oraz wybranym medium komunikacyjnym. Są one instalowane 
współcześnie przez dostawców energii elektrycznej, w celu usprawnienia zarządzania siecią 
rozdzielczą i optymalizacji zużycia energii przez ułatwienie odbiorcom dostępu do informacji 
o bieżących kosztach energii. 

Właściwie zaplanowany rozwój OZE może wspierać stabilność systemu, pomimo zmienności 
i nieprzewidywalności pracy tych źródeł. Wraz z przyrostem mocy z OZE w systemie, źródła 
te mogą odgrywać również coraz większe role w świadczeniu usług systemowych, np. tych 
zwiększających stabilność. W tym celu potrzebne są działania w kierunku właściwego 
kształtowania wymagań rynków i regulacji. Dziś w wietrzne dni farmy wiatrowe są w stanie 
pokryć znaczącą część wymagań, osiągając moc do 5 GW i zaspokajając do 33,7% popytu 
w różnych godzinach. Jednak usługi zapewniające bezpieczeństwo sieci, takie jak kontrola 
częstotliwości i napięcia, zarezerwowane są dla źródeł konwencjonalnych, których udział 
maleje ze względu na pierwszeństwo OZE w dostępie do rynku. Natomiast dzięki temu, że 
największe farmy wiatrowe wykorzystują najbardziej nowoczesne technologie, energetyka 
wiatrowa w Polsce jest przystosowana do tego, aby zapewniać stabilności sieci poprzez 
oferowanie usług takich, jak regulacja częstotliwości czy mocy biernej16. 

Wkład danych źródłowych w stabilność systemu zależy od rozwoju rynku usług 
systemowych. Otwarcie go na zmienne OZE i reakcję strony popytowej będzie oznaczać 
dodanie do puli nowych źródeł, potencjalny wzrost konkurencji, spadek kosztów 
i zwiększenie wydajności pracy systemu. Rola OZE i magazynowania energii została 
opracowana w pakiecie „Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków”, który otworzył listę 
usług systemowych, jak również zastosował kodeks obliczeniowy systemu zarządzania 
energią.  

Innym warunkiem niezbędnym do korzystania z funkcji energii odnawialnej w zakresie 
zastosowania systemu jest budowa płynnych grafików krótkoterminowych (intraday). Obrót 
na rynkach intrada ułatwia integrację źródeł słonecznych i wiatrowych, ponieważ grafiki 
mogą być dostosowywane do różnic między prognozowaną a faktyczną produkcją.  

Główne wyzwanie w tym obszarze to: 

• Rozwój inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. 

                                                
16 European Wind Energy Association (2014), Economic grid support services by wind and solar PV. A review of system needs, 
technology options, economic benefits and suitable market mechanisms 
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3.2.5 Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność 
Obszar często określany w skrócie „innowacje” to zagadnienie, którego znaczenie jest 
sukcesywnie wzmacniane. Sektor energetyczny dostrzega coraz większą potrzebę rozwoju 
nowego podejścia, którego najistotniejszymi narzędziami będą nowe technologie oraz 
innowacje procesowe. Polska polityka w dziedzinie innowacji stawia na wdrożenia. W tym 
celu budżet państwa alokował środki z funduszy europejskich, które wraz ze środkami 
własnymi przedsiębiorstw energetycznych, mogą wnieść wymierny wkład w rozwój 
innowacyjnych rozwiązań dla polskiego sektora energii.  

Trendem wspierającym kierunek na innowacje w energetyce jest aktywność proinnowacyjna 
spółek energetycznych. W Polsce istnieje coraz silniejsza tendencja – wspierana przez 
aktywność państwa – która polega na programach inkubacyjnych w stosunku do startupów, 
które tworzą pomysły i rozwijają swoją działalność w sektorze energetycznym. Czołowe 
polskie spółki energetyczne powołały do istnienia własne centra akceleracyjne dla nowo 
powstałych firm (inkubatory), jak również spółki joint venture. Wśród powołanych podmiotów 
są m.in.:  

• PGE Ventures oraz PGE Nowa Energia (spółka powołana przez PGE S.A.);  

• InnVento – inkubator technologiczny (podmiot powołany przez PGNiG 
S.A.);TAURON Magenta (utworzona przez TAURON S.A.); 

• Enea Innovation (spółka venture capital powołana przez Enea S.A.); 

• ORLEN – Biuro Innowacji (platforma i inkubator firmy PKN ORLEN S.A.).  

Aktywność polskich przedsiębiorstw energetycznych w sferze inkubacji i akceleracji nowych 
projektów, a także widoczna rola państwa w stymulowaniu działalności badań i rozwoju w 
sektorze energetyki, pozwalają oczekiwać w perspektywie najbliższych kilku lat wzrostu 
poziomu innowacyjności polskiej energetyki. Oczekiwane innowacje będą obejmowały trzy 
główne grupy: 

• Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), w tym: 

o elektromobilność; 

• inteligentny dom; 

• rozproszona generacja. 

W 2020 roku na świecie ma działać około 21 mld inteligentnych urządzeń podłączonych do 
Internetu. Zgodnie z raportem Capgemini World Energy Markets Observatory 2018 w tym 
samym czasie, w samej Francji około 20% wszystkich gospodarstw będzie wyposażone w 
inteligentne systemy do ich zarządzania. Rynek IoT rośnie także w Polsce. Jego wartość w 
naszym kraju w 2020 roku ma wynosić 5,4 mld USD. Ta tendencja będzie mieć istotny wpływ 
na sektor energetyczny. Inteligentne (cyfrowe) mogą być zatem wspomniane powyżej domy, 
a także fabryki, pojazdy i w końcu – całe społeczności (rozwiązania klasy Smart City). W 
przypadku każdego ze wspomnianych obszarów, „inteligentny” oznacza jednak coś innego. 
O ile inteligentny dom w odniesieniu do energii to taki, który umożliwia kontrolowanie jego 
zużycia, to zastosowanie rozwiązań cyfrowych w samochodach ma za zadanie 
zoptymalizować czas podróży czy zredukować emisję spalin oraz, w dalszej perspektywie 
czasowej, przyczynić się do spłaszczenia krzywej zapotrzebowania na energię.  

IoT obecne jest w energetyce niemal na każdym etapie dostarczania energii, począwszy od 
jej produkcji w elektrowni aż po dystrybucję do użytkowników końcowych. 
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Dzięki wykorzystaniu tego typu rozwiązań, odbiorcy są w stanie lepiej zarządzać zużyciem 
energii. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Capgemini Consulting na zlecenie 
francuskiej agencji energetycznej ADEME17, w 2030 roku we Francji do Internetu (na 
zasadzie IoT) podłączone zostanie około 350 mln urządzeń wykorzystywanych w sektorze 
elektroenergetycznym. Będą to zarówno urządzenia pomiarowe (około 35 mln), systemy 
działające w inteligentnych domach (280 mln urządzeń), ładowarki samochodowe (33 mln), 
jak i urządzenia służące bezpośredniej dystrybucji energii elektrycznej (1 mln). Całkowitą 
liczbę urządzeń inteligentnych na świecie szacuje się obecnie na około 8,4 mld, z czego 
znacząca część dotyczy sektora energetycznego18. 

IoT przyczyni się zatem do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, zwiększając 
jednocześnie wydajność procesów jej produkcji. 

Flagowym projektem w zakresie innowacyjnych rozwiązań w Polsce, które są silnie związane 
z energetyką jest projekt rozwoju elektromobilności. Jest on rozwijany z silnym udziałem 
państwa – w sferze regulacyjnej i finansowania – jednak ma się urzeczywistnić przy 
intensywnej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, z sektora transportowego 
i innych graczy o charakterze prywatnym. Na chwilę obecną kierunek projektowi 
elektromobilności wyznacza SOR, a w ślad za nią bardziej szczegółowo – Plan rozwoju 
Elektromobilności „Energia do przyszłości”. Na poziomie wykonawczym projekt wdrażany 
jest w drodze Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności  i paliwach 
alternatywnych (Ustawa o elektromobilności), a także szeregu wspomagających ją aktów 
prawnych. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności. Ma się to 
stać za pomocą:  

• wsparcia rozbudowy podstawowej sieci infrastrukturalnej; 

• systemu zachęt do zakupu pojazdów elektrycznych; 

• rozwoju przemysłu na rzecz samochodów o napędzie alternatywnym.  

Rezultatem projektu w roku 2020 ma być 50 tys. pojazdów elektrycznych oraz 6 tys. punktów 
ładowania i dodatkowo 400 punktów szybkiego ładowania. W perspektywie roku 2025 
efektem programu będzie około milion pojazdów napędzanych elektrycznie19. Program 
przewiduje również wzrost liczby pojazdów napędzanych gazem LNG oraz CNG, w tym 
budowę czterech instalacji do bunkrowania gazowego statków na polskim wybrzeżu.  

Dodatkowym pozytywnym efektem wdrożenia elektromobilności w Polsce, oddziałującym na 
polski system elektroenergetyczny ma być stabilizacja sieci elektroenergetycznej. 
Wykorzystanie sieci do ładowania tak wielu pojazdów, wywrze wpływ na spłaszczanie 
krzywej popytu na prąd i w efekcie da jej stabilizację. Będzie to korzystne działanie, biorąc 
pod uwagę charakterystykę pracy podstawowych jednostek wytwórczych w polskim systemie 
energetycznym.  

Opisany wyżej program jest jednym ze strategicznych programów rozwojowych, mającym na 
celu podniesienie innowacyjności sektora energetyczno-transportowego, zmianę w kierunku 
bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i dołączenie do państw–liderów w dziedzinie 
elektromobilności na świecie. 

                                                
17 Raport „World Energy Markets Observatory 2017”, Capgemini Consulting dla ADEME, 2018 
18 https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917 
19 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku przewiduję liczbę ponad 600 tys. pojazdów elektrycznych lub 
hybrydowych typu plug-in. Relacja do Planu Rozwoju Elektromobilności na czas publikacji raportu jest nieokreślona.  
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Na podstawie przeprowadzonych analiz20 można wnioskować, że rozwój elektromobilności 
w Polsce i związany z nim wzrost zapotrzebowania na ładowanie baterii samochodów 
elektrycznych nie wywoła problemów bilansowych w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznego w perspektywie 2030 roku. W najbliższej perspektywie czasowej:  

• większość pracy przewozowej samochodów elektrycznych w Polsce będzie miało 
miejsce w ruchu lokalnym z wykorzystaniem samochodów osobowych ładowanych 
w domu w godzinach nocnych, a więc poza szczytem zapotrzebowania na moc; 
ładowanie w ciągu dnia w godzinach szczytu elektrycznych autobusów, 
obsługujących transport publiczny w miastach, przy użyciu szybkich ładowarek 
będzie wymagało odpowiedniej mocy KSE; 

• współczynnik jednoczesności ładowania wolnego będzie na poziomie 33%.  

W perspektywie roku 2030: 

• lokalny wzrost zapotrzebowania spowodowany jednoczesnym ładowaniem dużej 
liczby samochodów elektrycznych skoncentrowanych na relatywnie małym obszarze 
może spowodować problemy w funkcjonowaniu lokalnych sieci dystrybucyjnych; 

• problemy mogą w pierwszym rzędzie wystąpić na obszarze powiatów o średnim 
zaludnieniu; 

• odczuwalny wzrost zapotrzebowania może nastąpić po 2030 roku w związku 
z upowszechnieniem wykorzystania samochodów elektrycznych w przejazdach 
tranzytowych; 

• wzrośnie zapotrzebowanie na szybkie i półszybkie ładowanie wzdłuż tras 
tranzytowych;  

• ze względu na wysoką zbieżność czasu spodziewanych powrotów użytkowników 
samochodów elektrycznych do domu z godzinami występowania wieczornego 
szczytu zapotrzebowania, w przypadku braku zastosowania rynkowych 
i technicznych narzędzi zarządzania popytem rozwój elektromobilności w Polsce 
może mieć negatywny wpływ na bilans KSE w dalszej perspektywie czasowej. 

Najskuteczniejszym rynkowym środkiem minimalizacji oddziaływania wzrostu 
zapotrzebowania na moc związanego z ładowaniem samochodów elektrycznych, a więc 
przesunięcia ładowania z godzin szczytu na okres doliny zapotrzebowania w godzinach 
nocnych, są taryfy wielostrefowe i taryfy dynamiczne, motywujące użytkownika do 
rozpoczęcia ładowania, gdy ceny energii są najniższe, czyli dostępne są największe 
nadwyżki podaży w stosunku do popytu na energię. 

Najskuteczniejsze techniczne środki realizacji powyższego celu to osprzęt pozwalający 
zarządzać czasem i mocą ładowania poprzez programatory montowane w samochodach 
elektrycznych lub w punktach ładowania oraz „odmiejscowienie” rozliczeń poprzez 
wbudowanie skomunikowanych urządzeń licznikowych w samochody. 

W związku z powyższym, dla zapewnienia korzystnych profili obciążenia KSE przez 
użytkowników samochodów elektrycznych zasadnym jest wprowadzenie taryf 

                                                
20 „Analiza wpływu rozwoju rynku pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym na KSE” dla PSE S.A, Marek Tabor 
2018 
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wielostrefowych lub taryf dynamicznych przewidujących kilkukrotnie wyższe opłaty za 
ładowanie samochodu elektrycznego w godzinach szczytowego zapotrzebowania 
w porównaniu do opłat w godzinach nocnych oraz wymogu montażu dostępnych już dziś 
inteligentnych modułów zapewniających komunikację ze stacjami ładowania i automatyczne 
dostosowanie czasu i intensywności ładowania do zmian cen energii lub sygnałów ze strony 
operatora. 

Tak skonstruowane taryfy wraz z upoważnieniem operatora do zaprogramowania momentu 
rozpoczęcia ładownia na godziny poza szczytem lub ograniczenia czasu i mocy ładowania 
samochodów w tym czasie pozwoliłoby ograniczyć potencjalny negatywny wpływ na bilans 
KSE w długim okresie związany ze skłonnością użytkowników samochodów elektrycznych 
do podłączania ich do ładowania zaraz po powrocie do domu, a więc w wieczornym szczycie 
zapotrzebowania. W długim horyzoncie czasu: 

• zagregowane sterowalne zdolności pobierania energii, jej magazynowania 
i oddawania do sieci przez samochody elektryczne mają potencjał wsparcia usług 
systemowych i bilansowania KSE; 

• w przypadku wystąpienia nietypowych warunków pogodowych, analiza wykazała 
większą wrażliwość na niższe temperatury zimą niż na wyższe temperatury latem 
w związku z wyższym średnim zużyciem energii na potrzeby ogrzewania niż 
chłodzenia. 

Aby to osiągnąć istnieje potrzeba modernizacji polskiego sektora energetycznego zarówno 
na poziomie sieci, jak i wytwarzania.  

Innowacje w obszarze inteligentnego domu są istotne z punktu widzenia energetyki 
w zakresie, w jakim dają możliwość zarządzania popytem energii po stronie dużego grona 
odbiorców. W ten sposób możliwe będzie niwelowanie różnic zapotrzebowania na energie 
w szczycie i dolinie tak, aby ułatwić zarządzanie siecią i wygenerować wymierne korzyści.  

Generacja rozproszona, jak to już wspomniano we wcześniejszych fragmentach niniejszego 
raportu, stanowi nowy element w ramach istniejących sieci. Jego efektywna implementacja 
zapewniająca sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemu wymaga wdrożenia licznych 
innowacji, które w efekcie pozwolą osiągnąć zamierzone cele zarówno na poziomie 
właścicieli generacji rozproszonej, jak i całej sieci elektroenergetycznej. 

Należy pamiętać, że większość innowacji jest możliwa dzięki wdrożeniu funkcji przesyłania 
dwukierunkowego dużych ilości informacji i ich wymiany w czasie rzeczywistym. Dlatego też 
realizacja kierunku „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność” przez Polskę, 
a wynikającego z naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej, wymaga istnienia wydajnej 
i niezawodnej sieci komunikacji w energetyce.  

Główne wyzwania w dwóch wy żej wymienionych obszarach to: 

• Wdrożenie nowoczesnych technologii w eksploatacji. 

• Rozwój automatyki przemysłowej po stronie dostawcy i klienta. 

• Rozwój inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. 

• Rozwój energetyki rozproszonej. 
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4 Główne wyzwania polskiego sektora energii elektry cznej 

Realizacja kierunków unii energetycznej przekłada się na szereg wyzwań dla polskiego 
sektora elektroenergetycznego. Poniżej omówione zostały kluczowe z nich. 

4.1 Integracja systemów OZE z systemem energetycznym  

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późn. zm.; stan prawny 
na 1 stycznia 2018 roku) art. 3 pkt 20 definiuje odnawialne źródło energii poprzez odwołanie do 
ustawy o odnawialnych źródłach energii21 „jako odnawialne, niekopalne źródła energii 
obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię 
geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, 
energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”. Zgodnie z 
definicją za odnawialne źródła energii uznaje się: 

• elektrownie wiatrowe; 

• elektrownie wodne; 

• biogazownie; 

• elektrownie na biomasę; 

• urządzenie wykorzystujące energię słoneczną; 

• urządzenie wykorzystujące energię geotermalną; 

• urządzenia wykorzystujące energię z fal i pływów obsługi (nieużywane w Polsce); 

• biopaliwa. 

Powyższy wykaz można podzielić na dwie kluczowe z punktów widzenia systemu 
energetycznego grupy: źródła sterowalne i niesterowalne, przy czym sterowalność odnosi się 
do możliwości odgórnego określenia wielkości produkcji danego źródła. Do źródeł 
sterowalnych zaliczamy: 

• elektrownie wodne; 

• biogazownie; 

• elektrownie na biomasę; 

• urządzenia wykorzystujące energię geotermalną; 

• urządzenia wykorzystujące energię z fal i pływów obsługi; 

• biopaliwa. 

Źródła te nie odbiegają swoją charakterystyką i specyfiką pracy od konwencjonalnych źródeł 
wytwórczych takich, jak elektrownie opalane węglem i z tej perspektywy nie stanowią problemu 
dla KSE. Sterowalne OZE charakteryzują się pełną możliwością zarządzania podobnie do 
konwencjonalnych bloków węglowych jednak na dużo mniejszą skalę, z uwagi na mniejsze 
moce zainstalowane. Doskonale nadają się do zastosowania na terenach mniej 
zurbanizowanych i mogą stanowić doskonałą rezerwę dla energii z sieci. Elektrownie wodne, 
a w szczególności elektrownie szczytowo pompowe (tzw. ESP), są nawet używane jako 

                                                
21  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (z późn. zm.) 
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elektrownie dyspozycyjne dla polskiego Operatora Sieci Przesyłowej – PSE. W momentach 
niedoboru energii, na żądanie PSE, ESP produkują prąd z energii potencjalnej wody 
zgromadzonej w górnym zbiorniku. W sytuacjach nadmiaru energii w systemie, pracując 
odwrotnie, odbierają energię elektryczną z systemu poprzez pompowanie wody do górnego 
zbiornika. W ten sposób magazynują energię elektryczną w postaci energii potencjalnej wody, 
którą można uwolnić w odpowiednim momencie (np. ESP Żarnowiec).  

Do źródeł niesterowalnych zaliczamy:  

• elektrownie wiatrowe; 

• urządzenie wykorzystujące energię słoneczną. 

Ich zaletą są niskie koszty produkcji energii elektrycznej, spadające nakłady inwestycyjne 
(w porównaniu do konwencjonalnej energetyki), czas eksploatacji poniżej 20 lat i zasadniczo 
brak potrzeby ciągłego nadzór. Póki liczba tego typu urządzeń w systemie jest ograniczona, 
póty zmienny i nieprzewidywalny charakter ich produkcji nie stanowi wyzwania. Jednak wraz 
ze wzrostem ich udziału i z uwagi na pierwszeństwo ich dostępu do sieci, mogą pojawić się 
problemy z zapewnieniem stabilności i niezawodności sieci. W efekcie rosną koszty 
zarządzania siecią, które przekładają się na wysokość opłat przesyłowych i dystrybucyjnych. 

Elektrownie wiatrowe wg polskiego prawa dzielimy na: 

• przydomowe elektrownie wiatrowe – zespół urządzeń terenowych służących do 
wytworzenia i magazynowania energii elektrycznej dla celów jej użycia w jednym lub 
kilku domach, najczęściej montowany w pobliżu odbiorców energii elektrycznej; 

• mikroelektrownie wiatrowe o mocy do 100 W; 

• małe elektrownie wiatrowe o mocy od 100 W do 50 kW; 

• duże elektrownie wiatrowe wytwarzające moc ponad 50 kW. 

W ustawodawstwie polskim farmą wiatrową określana jest jednostka wytwórcza lub zespół 
tych jednostek wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, 
przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia. Zwykle jest to instalacja złożona 
z wielu turbin wiatrowych. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy 
i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej. Farmy wiatrowe mogą być lokowane na 
lądzie (farmy lądowe) lub poza nim (farmy morskie).  

Według eksperckich analiz, żeby uzyskać 1 MW mocy, wirnik turbiny wiatrowej powinien 
mieć średnicę około 50 m. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma moc sięgającą 1 
GW, tj. 1000 MW, to jej zastąpienie wymagałoby teoretycznie użycia ok. 1000 takich 
generatorów wiatrowych. W rzeczywistości elektrownie wiatrowe pracują tylko ok. 1500–
2000 godzin rocznie, tj. trzykrotnie krócej niż siłownie konwencjonalne lub jądrowe22. Zatem, 
aby wyprodukować tyle samo energii elektrycznej, co jedna duża siłownia klasyczna, 
potrzeba ok. 3000 elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW, co tylko w teorii gwarantuje 
osiągnięcie tej samej wielkości produkcji, ponieważ produkcja jest ostatecznie zawsze 
zależna od warunków pogodowych. Jednak opisywanie efektywności wiatraków czasem 
pracy jest nieprecyzyjne, bowiem wiatrak może się kręcić przez większość roku, ale z niską 
mocą. Najbardziej miarodajnym jest tu średnioroczny wskaźnik wykorzystania mocy 
zainstalowanej obliczony z wykorzystaniem rocznej produkcji. W Polsce za 2018 rok jest to 
około 30%. Na polskim wybrzeżu Bałtyku oddano do użytku w 2006 roku taką farmę 
                                                
22 Analiza własna autorów raportu na podstawie ogólnodostępnych źródeł 
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w miejscowości Tymień (25 wiatraków o mocy 2 MW każdy = 50 MW). Szacuje się, że 
obecnie w Polsce pracuje około 1,5 tys. elektrowni wiatrowych różnej mocy. 

Niewielkie pojedyncze turbiny mogą być efektywnym źródłem energii w miejscach 
oddalonych od centrów cywilizacyjnych, gdzie brak jest połączenia z krajową siecią 
energetyczną, co jednak w przypadku Polski ma mniejsze zastosowanie.  

Elektrownie słoneczne wg polskiego prawa dzielimy na: 

• mikroinstalacje fotowoltaiczne (do 40 kW); 

• małe instalacje fotowoltaiczne (od 40 do 200 kW); 

• średnie elektrownie fotowoltaiczne (od 200 kW do 1 MW); 

• duże elektrownie fotowoltaiczne (ponad 1 MW). 

Mikroinstalacją nazywa się instalację odnawialnego źródła energii przyłączoną do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. 

Mała instalacja fotowoltaiczna to instalacja odnawialnego źródła energii przyłączona do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.  

Cechy charakterystyczne małej instalacji fotowoltaicznej: 

• osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie muszą posiadać 
koncesji, jeżeli wytwarzanie energii elektrycznej dotyczy jej przeznaczenia na własne 
potrzeby; 

• prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem energii 
elektrycznej z OZE w małej instalacji wiąże się z wpisem do rejestru wytwórców 
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji; 

• Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi rejestr wytwórców energii w małej 
instalacji, który może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Wpisane są 
do niego podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE w małych instalacjach (wymóg ten nie występuje 
w przypadku mikroinstalacji).  

Budowa i eksploatacja instalacji o mocy powyżej 200 kW wymaga, aby właściciel prowadził 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii oraz uzyskał koncesję na zasadach i warunkach określonych w ustawie. 

Sektor fotowoltaiczny (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w 
Polsce i na świecie, który charakteryzuje się wysokim, niewykorzystanym potencjałem. 
Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 roku wynosiła ok. 
500 MW, a już 1 września 2019 roku przekroczyła 940 MW23. Przyrost nowych instalacji PV 
można tym samym uznać za bardzo dynamiczny. W 2018 roku Polska zaczęła wyróżniać się 
na tle pozostałych krajów UE z rocznym przyrostem 235 MW. Biorąc pod uwagę aktualne i 
realne inwestycje w toku oraz trendy, w 2019 roku Polska może znaleźć się już na czwartym 
miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Autorzy 

                                                
23 https://globenergia.pl/9409-mw-w-polskiej-fotowoltaice-na-1-wrzesnia-szacuja-pse/, wejście dnia 20.09.2019 
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raportu oceniają, że w całym 2019 roku przybędzie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a moc 
skumulowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec roku wyniesie 1,5 GW. 

Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (w 2016 roku, 2017 roku i 2018 roku), w których 
mogły startować nowe instalacje PV, w ramach których wygrało 990 projektów o łącznej 
mocy prawie 0,9 GW. Planowana moc instalacji PV w tegorocznej aukcji wyniesie 750 MW. 

Niedawno opublikowane projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP240) oraz 
Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK 2030) zakładają 
wzrost mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych do 2040 roku. Najbardziej 
optymistyczny scenariusz rozwoju sektora PV zakłada projekt PEP240. Zakłada on, że 
łączna moc instalacji PV ma wynieść ponad 20,2 GW (wielkość porównywalna z 25 
najbardziej sprawnymi blokami węglowymi w Polsce), co może oznaczać około 1,5 mln 
mikroinstalacji i około 100 tys. instalacji od małych do dużych farm PV w 2040 roku.  

Stąd można przyjąć wniosek, że liczba instalacji PV wzrośnie od obecnych 25 tys. do około 
1,6 mln w 2040 roku. Niemniej, z uwagi na znaczny postęp technologiczny w tym obszarze 
można przyjąć, że liczba instalacji może być dwukrotnie większa. Do dalszych rozważań 
przyjmujemy założenie, że liczba instalacji PV wynosi 1,6 mln instalacji. Cała reszta instalacji 
OZE wymieniona na początku tego rozdziału będzie stanowiła około 3 tys. sztuk.  

Rysunek 5. Prognoza liczby instalacji OZE w Polsce. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tak dynamiczny i duży wzrost liczby niesterowalnych odnawialnych źródeł energii stanowił 
będzie poważne wyzwania dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych. Obecnie planowanie pracy systemu opiera się głównie na 
przewidywaniu z dużą dozą założeń eksperckich. Przy tak dużej liczbie jednostek 
niesterowalnych konieczne jest jednak posiadanie znacznie szerszej informacji o nich, aby 
umożliwić bardziej zaawansowanie planowanie i zarządzanie siecią.  

Obecnie w PSE trwają prace nad wdrożeniem Operatora Informacji Pomiarowej (OIP), który 
będzie pełnił funkcję agregatora dla szeregu danych z systemu. Jest to jednak rozwiązanie 
bardziej skierowanie do spółek obrotu i będzie w głównej mierze repozytorium danych i ich 
hurtownią. Kolejnym element działań Operatora Sieci Przesyłowej jest wdrożenie planowania 
krótko (maks. dwugodzinnego) i średnioterminowego (do miesiąca) opartego na danych 
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quasi-rzeczywistych. Tylko posiadając pełne dane, OSP jest w stanie poprawnie zaplanować 
przyszłość w zakresie wykorzystania sieci przesyłowych, gdzie obecnie ok. 20% szacunków 
odbywa się metodą ekspercką.  

Brak odpowiednich danych oraz bieżących, aktualizowanych prognoz może stanowić 
poważne zagrożenie dla stabilności i niezawodności pracy systemu.  

Problem został również zidentyfikowany i zauważony na poziomie Unii Europejskiej, która 
wspólnie z ponad 30 firmami, instytutami, uczelniami wyższymi i OSP i OSD, w tym: AKKA 
Informatique et Systèmes, AS Augstsprieguma tīkls, CNET – Centre for New Energy 
Technologies SA, Cybernetica AS, e-distribuzione S.p.A., EDP Distribuição Energia SA, 
EirGrid, Electricité de France, Elektrilevi OÜ, Elering AS, Enercon GmbH, Enoco AS, 
Fraunhofer-IEE, Fundación ESADE, Guardtime AS, Helen Oy, I-Europa, Imperial College 
London, innogy SE, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e 
Ciencia, Katholieke Universiteit Leuven, NCBJ, PSE S.A. , AFRY (Pöyry), Ricerca sul 
Sistema Energetico SpA, Siemens AG, SONI Limited, Tartu Ulikool, Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Oy, Universität Kassel, University College Dublin, Upside Energy 
Limited, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV,, Zabala Innovation 
Consulting SA, zainicjowała projekt EU-SysFlex (paneuropejski system z efektywnym 
skoordynowanym wykorzystaniem elastyczności w celu integracji dużej części OZE, 
http://eu-sysflex.com). 

Podsumowanie i rekomendacje 

• Dostępne scenariusze rozwoju sektora elektroenergetycznego zakładają dynamiczny 
i duży wzrost liczby niesterowalnych odnawialnych źródeł energii w Polsce, głównie 
słonecznych. 

• Duża liczba niesterowalnych OZE będzie stanowiła poważne wyzwanie dla 
operatorów systemów w zakresie zapewnienia stabilności i niezawodności ich pracy.  

• Kluczowym elementem dla poprawy jakości planowania i zarządzania pracą sieci jest 
umożliwienie operatorom systemu otrzymywanie w czasie rzeczywistym kompletu 
danych nt. pracy OZE.  

• Ilość danych koniecznych do przesłania jest znaczna. Wymagana jest duża 
niezawodność, wysoka szybkość przesyłu i krótkie opóźnienia. 

4.2 Rozwój energetyki rozproszonej  

Lokalizację OZE przybywających do systemu można zaprogramować za pomocą rynku. 
Ułatwia to skoordynowaną integrację i uniknięcie niekontrolowanego rozwoju. Chcąc uniknąć 
błędów popełnionych przez niektóre kraje Europy Zachodniej odnośnie niekontrolowanego 
rozwoju OZE i ucząc się na błędach innych, polski Operator Sieci Przesyłowej prowadzi 
prace nad wdrożeniem rynku węzłowego.  

Wspomniana wcześniej koncepcja rynku węzłowego dąży do wprowadzenia modelu, w 
którym ceny energii elektrycznej zależą od lokalizacji zarówno odbiorcy, jak i źródeł 
wytwórczych, infrastruktury przesyłowej i infrastruktury dystrybucyjnej. Mechanizm taki lepiej 
odzwierciedla rzeczywisty model pracy systemu i w wielu sytuacjach ogranicza dysonans 
pomiędzy oceną techniczną kosztów a ich wyceną rynkową. 
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Straty podczas przesyłania energii przez połączenia elektryczne i podczas transformacji 
napięcia występują w każdej sieci. Statystyczne straty energii w ramach przesyłu oscylują w 
graniach 10% (i tak, dla 1 MWh energii wyprodukowanej w elektrowni do odbiorcy zostanie 
dostarczone około 0,9 MWh). W zależności od odległości może to być więcej albo mniej – 
jeśli odbiorca znajduje się blisko może to być 950 kWh, a jeśli daleko to tylko 880 kWh. Przy 
obecnym strefowym modelu rynkowym cena energii jest taka sama dla każdego konsumenta 
w strefie. W rezultacie producent ponosi koszty wytworzenia 1 MWh energii, efektywnie 
dostarczając jedynie jej część. Koszty strat ponoszą równo wszyscy odbiorcy bez względu 
na miejsce przyłączenia do sieci i poziom techniczny start poprzez taryfę dystrybucyjną, 
która zawiera również dodatkowe koszty budowy infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.  

W przypadku rynku węzłowego ceny energii dla powiązanych węzłów, ustalone są na 
podstawie obiektywnych i przejrzystych czynników. Cena ta może być oparta na rynku 
i obejmować wszystkie rzeczywiste składniki kosztów ponoszone przez producentów, 
operatorów systemów przesyłowych i systemów dystrybucyjnych niezbędne do dostarczenia 
energii dla danego węzła. W takiej sytuacji każdy odbiorca energii ponosiłby koszty 
w sprawiedliwy i transparentny sposób, dzięki odwzorowaniu fizycznych właściwości 
systemu. Wyższe ceny spowodują powstanie impulsu do budowy nowych źródeł 
wytwórczych w miejscu, w którym ceny energii są wysokie z uwagi na brak odpowiedniej 
liczby źródeł wytwórczych. Rynek węzłowy umożliwiłby PSE S.A. optymalizację zarządzania 
systemem przesyłowym i w efekcie zdjął z klientów korzystnie zlokalizowanych w systemie 
odpowiedzialność finansową za pozostałych uczestników systemu, a przedsiębiorców 
i spółki zachęcił do inwestycji w częściach kraju ubogich w źródła wytwórcze. Co ważne, 
zapewniłby on wsparcie dla rozwoju OZE i generacji rozproszonej, tworząc istotną różnicę 
pomiędzy cenami energii z sieci i mikroinstalacji, a w konsekwencji, pomagając Polsce 
spełnić cele unijne24. 

Taka konfiguracja rynku jest oczywistą zachętą do inwestowania, jednak może doprowadzić 
do kolejnych problemów wynikających z rozwoju OZE oraz rozproszonych źródeł energii. W 
sytuacji, gdy w systemie te źródła stanowią istotną część pracującej generacji pojawiają się 
problemy z zapewnieniem odpowiednich parametrów pracy sieci, w szczególności 
częstotliwości. Można zakładać, że wzorem National Grid (Wielka Brytania) w Polsce 
również zostanie wprowadzona możliwość świadczenia usług systemowych przez źródła 
OZE oraz źródła rozproszone.  

Drugim istotnym elementem rozwoju energetyki rozproszonej jest rozwój instalacji 
magazynowania energii. Obecnie trudno ocenić czy i kiedy powstaną magazyny energii o 
mocach i pojemnościach przemysłowych. Jednak już dziś dostępne są małe magazyny 
energii, które w skali pojedynczego gospodarstwa domowego mogą pozwolić na uzyskanie 
samowystarczalności energetycznej poprzez współpracę baterii z panelem słonecznym lub 
elektrownią wiatrową. Niemieckie stowarzyszenie branży solarnej Bundesverband 
Solarwirtschaft (BSW Solar) twierdzi, że w 2017 roku w Niemczech działo już ponad 52 tys. 
magazynów energii, które gromadzą energię głównie z instalacji fotowoltaicznych, i szacuje, 
że liczba ta przekroczy 100 tys. już w 2019 roku. Łączna pojemność 52 tys. magazynów 
energii, które zainstalowano w Niemczech pozwala na zgromadzenie około 300 MWh energii 
elektrycznej.  

Wzrost sprzedaży magazynów energii wynika z rosnącego zainteresowania Niemców 
autokonsumpcją produkowanej energii. Z uwagi na wzrost kosztów energii dla odbiorców 
końcowych oraz wobec spadku taryf za energię sprzedawaną do sieci, właściciele 

                                                
24 https://www.pse.pl/documents/20182/35028209/Stanowisko_PSE_dot_Modelu_rynku_energii_elektrycznej.pdf 
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domowych instalacji fotowoltaicznych są przede wszystkim zainteresowani wykorzystaniem 
produkowanej energii na własne potrzeby, co umożliwiają im magazyny energii.  

Dodatkowo popyt na magazyny energii napędza spadek kosztów tej technologii, który 
osiągnął do 40% ceny pierwotnej w ciągu ostatnich 3 lat. Niemieckie stowarzyszenie branży 
solarnej podaje, że obecnie w Niemczech, co druga osoba zainteresowana montażem 
instalacji fotowoltaicznej chce jednocześnie zainstalować magazyn energii. Zakup domowych 
magazynów energii wspiera też rządowy program subsydiów. Jego beneficjenci mogą 
ubiegać się o refundację do 25% poniesionych kosztów zakupu i instalacji magazynowania 
energii. 

Według raportu niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii25 magazynowanie energii ma 
kluczowe znaczenie przy przejściu na odnawialne źródła. W ubiegłym roku niemiecki system 
energetyczny zdolny był zmagazynować energię stanowiącą odpowiednik jedynie 314 MW, 
które były głównie wykorzystywane do równoważenia przepływów energii odnawialnej do 
sieci. Grupa badawcza Fraunhofer oczekuje, że wraz z rozwojem energii wiatrowej i 
słonecznej popyt na magazynowanie energii wzrośnie w 2030 roku do energii stanowiącej 
odpowiednik 50 GW.  

Podsumowanie i rekomendacje 

• Energetyka rozproszona jest dynamicznie rozwijającym się sposobem zaspokajania 
potrzeb energetyczny lokalnych społeczności.  

• Energetyka rozproszona wykorzystuje w dużej mierze OZE oraz magazyny energii. 

• Wraz z rozwojem odpowiednich regulacji, spadkiem cen OZE oraz magazynów 
energii i wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa, powinien nastąpić 
znaczny wzrost liczby źródeł rozproszonych w systemie. 

• Właściwa współpraca źródeł rozproszonych w systemie wymaga dynamicznej 
wymiany informacji pomiędzy elementami systemu przesyłowego dla zapewnienia 
odpowiedniej stabilności i niezawodności pracy sieci. Konieczne jest zatem 
wdrożenie rozwiązań zapewniających odpowiednio częstą komunikację dwustronną 
pomiędzy siecią i źródłami rozproszonymi. 

• Systemy monitorujące poziom naładowania magazynów energii powinny być 
obligatoryjne, a OSD powinien posiadać wiedzę o każdej instalacji, w tym 
w szczególności o poziomie naładowania i aktualnej autokonsumpcji.  

4.3 Rozwój automatyki systemowej po stronie dostawcy i  klienta  

Jednym z megatrendów kształtujących transformację sektora energii jest jego cyfryzacja. 
Odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i inteligentne sieci umożliwiają rozwój 
oraz powstawanie nowych modeli biznesowych, tworząc pośrednio nowe wymagania 
względem systemów komunikacji i w zakresie regulacji prawnych. W efekcie tego procesu 
ilość gromadzonych i przesyłanych danych rośnie wykładniczo. Stwarza to nowe zagrożenia 
typowe dla rozwiązań informatycznych, których ograniczanie oznaczałoby decyzję o 
spowolnieniu procesów transformacyjnych. 

                                                
25 https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html 
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Jednym z przykładów takiego oddziaływania na siebie dwóch priorytetów jest rozwój 
produktów i możliwości opartych o rozwiązania typu IoT, których adopcja – pomimo 
potencjalnych korzyści – przebiega bardziej ewolucyjnie niż rewolucyjnie.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie „Digital Vision for Energy and Utilities” spółki 
Atos26 możliwości rozwoju automatyki są obecne w całym łańcuchu wartości w energetyce. 
Efekty wykorzystania możliwości technologii cyfrowych już mogą być zaobserwowane przez 
klientów detalicznych. Wielu z nich uruchomiło aplikacje mobilne do powiadamiania 
o rachunkach, płatnościach, a także do zarządzania wyłączeniami. Konserwatywne szacunki 
poparte analizą rzeczywistych przypadków sugerują, że cyfrowa optymalizacja może 
zwiększyć rentowność podmiotów sektora energii od 20% do 30 %. Przedsiębiorstwa mogą 
wykorzystać większość tego potencjału na trzy sposoby:  

• inteligentne liczniki i inteligentna sieć; 

• cyfrowe narzędzia zwiększające produktywność pracowników;  

• automatyzacja procesów back-office.  

Wdrożenie inteligentnych liczników i inteligentnej sieć stanowią podstawę rozwoju 
automatyki systemowej. Pozwalają one na pozyskiwanie dużych ilości danych np. nt. 
sposobu użytkowania energii przez odbiorców, charakterystyki pracy sieci, sposobu pracy 
źródeł wytwórczych itp. Szczegółowa analiza danych przy wykorzystaniu zaawansowanych 
systemów komputerowych pozwoli na uzyskanie całkiem nowych i niedostępnych dotąd 
informacji. W efekcie możliwe będzie opracowanie nowych usług dla klientów, nowych 
rozwiązań dla podmiotów zarządzających sieciami elektroenergetycznymi, wytwórców 
energii. 

Inteligentne sieci i dostarczane przez nie informacje pozwolą na opracowanie dedykowanych 
odbiorcom detalicznym produktów, takich jak wspomniane już programy reagowania na 
zapotrzebowanie (DSR), które potencjalnie pozwalają klientom na uzyskanie dodatkowych 
korzyści. Dostawcy mediów zawierają także umowy serwisowe, które zapewniają 
rozproszonym obiektom lepszą obsługę w oparciu o analizę danych. W takich modelach 
połączenie relacji z klientem, kompetencji technologicznych i możliwości cyfrowych staje się 
potężną przewagą konkurencyjną. 

Dotychczas korzyści ekonomiczne związane z efektywnością energetyczną były 
wykorzystywane głównie przez energochłonne przedsiębiorstwa przemysłowe. Wynika to z 
faktu, że metody identyfikacji możliwości rynkowych i instalowania rozwiązań technicznych 
niezbędnych do ich wykorzystania były kosztowne i pracochłonne. Wraz ze wzrostem 
wykorzystania inteligentnych liczników koszty wdrażania rozwiązań poprawiających 
efektywność energetyczną spadają, czyniąc je tym samym dostępnymi dla szerszego grona 
odbiorców. Efektywność zależy od uzyskania obszernych i szczegółowych informacji na 
temat zużycia energii przez odbiorców końcowych. Popularnym trendem w sektorze energii 
jest oferowanie dostaw energii i innych mediów jako usług, a nie jako produktów (model 
ESCO). 

Dostawcy mediów już obecnie oferują rozwiązania do sieciowego zarządzania energią, które 
obejmują zdalne sterowanie budynkami. Narzędzia te mogą wykorzystywać informacje z 
inteligentnych liczników do realizacji dodatkowych funkcjonalności w tym nowym obszarze 
biznesowym. Władze miejskie, regionalne i krajowe podejmują inicjatywy inteligentnych 

                                                
26 Raport „Digital Vision for Energy and Utilities”, Atos, 2018, https://atos.net/en-gb/united-kingdom/digital-vision-
programme/digital-vision-energy-utilities 
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miast, mające na celu promowanie innowacji technicznych i systematycznych zastosowań 
Internetu Rzeczy w krajobrazie miejskim.  

Kolejnym przeznaczeniem teleinformatyki w energetyce są systemy SCADA (szerzej opisane 
w następnych rozdziałach), systemy Battery Management System i Building Management 
System. Przykłady zastosowań Internetu Rzeczy (IoT) można mnożyć, gdzie występuje już 
automatyka, nadzór i zdalny odczyt.  

Kolejnym aspektem rozwoju automatyki systemowej są mikrosieci (microgrids). Mikrosieć to 
zintegrowana grupa źródeł i obciążeń elektrycznych, dedykowana jako wyspowa instalacja 
podłączona do tradycyjnej sieci dystrybucyjnej. W Polsce formę mikrosieci przyjęło 
rozwiązanie w postaci Klastrów Energii (KE).  

Lokalizacja zrównoważonego wytwarzania energii w pobliżu miejsc jej dostarczania oraz 
dążenie do samowystarczalności energetycznej lokalnych obszarów poprzez wykorzystanie 
własnych zasobów (w tym odnawialnych) do pokrycia zapotrzebowania energetycznego, 
należą do podstawowych czynników zawartych w idei powstawania koncepcji Klastrów 
Energii. Z punktu widzenia energetycznego idea KE, wdrażana sukcesywnie przez 
narodowego regulatora rynku, ma na celu m.in. zrównoważony rozwój energetyki 
odnawialnej. Jest ona zgodna z działaniami zmierzającymi do zmian struktury sektora 
wytwórczego SEE, kształtowanymi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obranych 
kierunków polityki klimatycznej (w tym rozwoju generacji rozproszonej i energetyki 
odnawialnej) oraz konieczności dostosowywania kształtu rynków lokalnych do wizji rynku 
wspólnotowego UE. 

Zgodnie z koncepcją KE usytuowanie lokalnych źródeł energii w bezpośrednim sąsiedztwie 
odbiorców, zapewniające równoważenie ich zapotrzebowania energetycznego, powinno 
powodować: 

• minimalizację strat wynikających z dystrybucji energii;  

• minimalizację kosztów utrzymania infrastruktury sieciowej;  

• minimalizację kosztów rozbudowy systemów przesyłu energii. 

Rozwój energetyki rozproszonej, realizowany w modelu Klastrów Energii i w oparciu o 
powyższe przesłanki oszczędnościowe, dąży do kompensacji odbiorcom końcowym energii 
elektrycznej wyższych kosztów wytworzenia jednostki energii w ramach lokalnych źródeł 
funkcjonujących w ramach KE. 

Co do zasady funkcjonowanie KE powinno się opierać na działaniach zmierzających do 
optymalizacji i racjonalizacji zużycia energii (w tym optymalnego kształtowania profilu 
zużycia energii), wykorzystania źródeł i paliw dostępnych lokalnie, poprawie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz poprawie jakości środowiska naturalnego. Realizacji zasad 
funkcjonowania KE sprzyja coraz większa świadomość społeczeństwa, czyli potencjalnych 
uczestników KE (lokalnych wytwórców i odbiorców energii). Odpowiednie powiązanie ze 
sobą tych podmiotów w efekcie tworzy możliwość zmiany filozofii funkcjonowania lokalnych 
struktur Systemu Elektroenergetycznego (SEE). Należy podkreślić, że, mimo iż cele KE 
definiuje się na poziomie lokalnym, ich realizacja, poprzez efekt skali, może przynieść 
korzyści dalece wykraczające poza obszar gminy/powiatu, i uwidaczniać się na poziomie 
regionalnym, a nawet krajowym. 
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Modelowa koncepcja KE – przewidywana do wdrażania w KSE – jest zdeterminowana 
przede wszystkim zapisami zawartymi w Ustawie o OZE, w której znalazła się m.in. definicja 
KE: 

Klaster Energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu 
terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub 
obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci 
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego 
klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu Ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (z późn. zm.) lub 5 gmin w rozumieniu Ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z późn. zm.); Klaster Energii reprezentuje 
koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub 
wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek Klastra Energii, zwany dalej 
„Koordynatorem Klastra Energii”.  

Definicja ta stanowi podstawę dla ustalenia oczekiwań ustawodawcy w zakresie modelowej 
struktury prawnej oraz organizacyjnej KE. W myśl tej definicji w ramach KE powinno 
występować celowo-podmiotowe działanie skupiające się głównie na potrzebie lokalnego 
równoważenia podaży i popytu energii, w tym energii elektrycznej. Zakres świadczonych 
usług przez KE może obejmować następujące obszary działalności (aktywności KE): 

• wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwa konwencjonalne  
(np. kogeneracja); 

• wytwarzanie energii elektrycznej z różnych źródeł energii odnawialnej; 

• wytwarzanie energii cieplnej w oparciu o źródła konwencjonalne; 

• wytwarzanie energii cieplnej w odnawialnych źródłach energii; 

• wytwarzanie paliw gazowych, płynnych; 

• dystrybucję energii elektrycznej w ramach własnego systemu dystrybucji; 

• sprzedaż energii lub paliw odbiorcom końcowym; 

• wytwarzanie i dystrybucję lub sprzedaż chłodu; 

• magazynowanie energii lub jej nośników;  

• poprawę jakości energii elektrycznej dostarczanej do klientów, w tym poprawę 
ciągłości dostaw energii elektrycznej. 

Modelową koncepcję KE funkcjonującego w obszarze energii elektrycznej przedstawiono na 
rysunku poniżej.  
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Rysunek 6. Koncepcja klastra energii 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Podstawowymi składnikami KE są lokalne źródła energii (OZE, kogeneracja, biogazownie, 
elektrownie wodne itp.), odbiorcy energii (odbiorcy przemysłowi, instytucjonalni, indywidualni 
itp.) oraz infrastruktura sieciowa zapewniająca przesył energii pomiędzy składnikami KE 
i z/do SEE (sieć własna KE, sieć należąca do OSD). Jak się przewiduje, istotną rolę w KE 
będą również pełnić elektromobilność i magazyny energii, w tym klasyczne magazyny energii 
wykorzystujące baterie akumulatorów lub w postaci elektrowni szczytowo-pompowej oraz 
tzw. nieklasyczne magazyny energii (ME) w postaci np. zbiornika wody w elektrowni wodnej 
zbiornikowej, zbiornika na biogaz, potencjału elektromobilności w zakresie magazynowania 
energii elektrycznej. 

Z punktu widzenia równoważenia produkcji i zapotrzebowania na energię w ramach KE nie 
bez znaczenia pozostaje również odpowiedni dobór odbiorców. Uwzględnienie strony 
popytowej w postaci odbiorców końcowych do aktywnego uczestnictwa  
w procesie równoważenia wytwarzania i zapotrzebowania w ramach KE jest jednym  
z kluczowych elementów warunkujących zasadność wdrażania koncepcji KE. Zgodnie 
z prognozami PSE S.A. to właśnie konsumenci odegrają kluczową rolę w KE m.in. poprzez 
zwiększenie dopasowania swojego profilu zapotrzebowania do profilu energii wytwarzanej 
w źródłach funkcjonujących w ramach KE, z uwzględnieniem aktualnych możliwości 
magazynowania energii w ME. 

Z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej zakłada się, że w ramach KE może 
funkcjonować sieć będącą w gestii OSD działającego na obszarze KE. KE może posiadać 
własną sieć i świadczyć usługi lokalnego OSD (pod warunkiem posiadania stosownych 
uprawień przez jednego z członków KE). 

W szczególności, w początkowym okresie funkcjonowania, KE będą rozwijane na bazie sieci 
istniejących OSD. W mniejszym zakresie KE mogą wykorzystywać/budować własne lokalne 
sieci elektroenergetyczne, przy czym przewiduje się, że tego typu rozwiązania będą 
realizowane przede wszystkim w sytuacjach uzasadnionych ekonomicznie. Ponieważ nie 
wszyscy odbiorcy energii elektrycznej znajdujący się na terenie klastra będą jego członkami, 
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KE powinien mieć możliwość dynamicznego korzystania z sieci dystrybucyjnej (grid on 
demand) w znaczeniu, że koszt tego korzystania zależałby od chwilowego obciążenia 
energetycznego sieci. Warunkiem koniecznym efektywnej integracji KE z systemem 
dystrybucyjnym jest sprawna sieć łączności i odpowiednie opomiarowanie. 

Z punktu widzenia zasady współpracy KE z SEE dopuszczalna jest zarówno praca 
równoległa KE z SEE, jak i praca KE w strukturach wyspy energetycznej. Należy jednak 
podkreślić, że z powodu ograniczonego dostępu do rynku energii (także utraty wynikających 
stąd potencjalnych korzyści finansowanych dla KE) oraz problemów technicznych w procesie 
bilansowania wyspy (konieczność pełnego bilansowania zapotrzebowania), KE będą zwykle 
pracować równolegle z SEE, a praca wyspowa w ramach KE będzie realizowana tylko 
w sytuacjach szczególnych, np. w stanach katastrofalnych (co zapewni zwiększenie 
pewności dostaw energii elektrycznej).  

Rysunek 7. Podstawowe aspekty warunkujące prawidłowe funkcjonowanie KE [opracowanie własne] 

 

KE są rozpatrywane jako element sektora energetycznego działający w obszarze energetyki 
rozproszonej. Lokalizację KE w strukturze KSE przedstawiono na rysunku poniżej. 

Rysunek 8. Lokalizacja KE w sektorze energetycznym [opracowanie własne] 

 
Źródło: Opracowanie własne 

W obszarze energetycznym podstawową motywacją do powstania koncepcji KE jest chęć 
uporządkowania zasad dalszego rozwoju i funkcjonowania GR, a w szczególności OZE 
w KSE. Zestawienie korzystnych i niekorzystnych cech generacji rozproszonej 
przedstawiono poniżej. 
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Rysunek 9. Podstawowe czynniki rozwoju koncepcji KE [opracowanie własne]  

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Do istotnych czynników rozwoju KE należy również zaliczyć obecne działania regulatora 
rynku, które postrzegają KE jako ważną koncepcję umożliwiającą właściwy rozwój generacji 
rozproszonej i OZE. W założeniach ustawodawcy, KE traktowane są jako koncepcja mająca 
na celu: 

• rozwój energetyki rozproszonej, w tym zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł 
energii (OZE);  

• poprawę bezpieczeństwa energetycznego w obszarze lokalnym, regionalnym  
i globalnym; 

• efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców, w sposób przyjazny  
dla środowiska; 

• tworzenie optymalnych warunków umożliwiających wdrożenie i rozwój najnowszych 
technologii; 

• tworzenie wartości dodanej w szczególności na obszarach słabo zurbanizowanych, 
z uwzględnieniem miejscowych zasobów i potencjału w zakresie energetyki. 

Obecnie Ministerstwo Energii poprzez swoje działania wspiera rozwój pilotażowych KE, 
jednocześnie identyfikując ich potrzeby inwestycyjne i bariery ich rozwoju. Na bazie 
uzyskanych informacji wypracowywane są założenia dla projektu oddzielnej ustawy dla 
energetyki rozproszonej, w której mają występować wyraźne odniesienia do KE i spółdzielni 
energetycznych. Wprowadzenie odrębnej ustawy (względem Ustawy o OZE) byłoby z 
pewnością pewnym ułatwieniem dla KE, jednak z uwagi na elastyczną formułę 
funkcjonowania tych podmiotów ustawa ta musi być właściwie zdefiniowana, aby nie 
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przyczyniła się do ograniczenia rozwoju KE. Z uwagi na potencjał w zrównoważonej 
energetyce rozproszonej, przewiduje się, że w najbliższych latach można się również 
spodziewać nie tylko dedykowanej ustawy dla energetyki rozproszonej, ale też modyfikacji 
innych dokumentów kształtujących polską energetykę, w tym również Prawa 
Energetycznego. 

Wdrażanie powyższych rozwiązań w zakresie rozwoju automatyki systemowej po stronie 
dostawcy i klienta wymaga znacznych nakładów finansowych. Według raportu Gartnera27 
szacuje się, że: 

• do 2022 roku na całym świecie zostanie wydane około 4,6 mld USD na sieci 
inteligentne; 

• do 2023 roku na całym świecie zostanie wydane około 140 mld USD na inteligentne 
domy. 

Sektor energetyczny w coraz większym wymiarze potrzebuje zaawansowanych narzędzi 
i technologii umożliwiających analizę danych w czasie rzeczywistym, aby móc wdrożyć 
funkcjonalności Smart Grid. Krytycznym elementem jest pełna obserwowalność i 
sterowalność systemu elektroenergetycznego. Celem ma być reakcja na zmieniającą się 
sytuację oraz optymalizacja pracy generacji, odbiorników oraz sieci w czasie rzeczywistym. 
Wdrożenie rozwiązań Smart Energy pozwoli na zwiększenie efektywności systemu 
energetycznego i optymalizację kosztów dla odbiorców.  

Podmioty sektora energetycznego wdrażają zaawansowane algorytmy oraz urządzenia 
sterujące zainstalowane w głębi sieci, gdyż ze względu na czas reakcji sterowanie musi 
odbywać się w dużej mierze automatycznie. Część tych „inteligentnych” algorytmów będzie 
samoucząca i będzie działać w sposób autonomiczny i lokalny, aby bilansować moc, 
prognozować zapotrzebowanie na prąd dużych grup odbiorców, przewidywać generację 
mocy ze źródeł rozproszonych. W przyszłości konieczne będzie prognozowanie 
zapotrzebowania i produkcji dla małych obszarów bilansujących z granulacją przynajmniej 
godzinową – co wymaga stałej wymiany informacji z urządzeniami zainstalowanymi w sieci. 

Podsumowanie i rekomendacje 

• W bilansowaniu Klastrów Energii kluczowa jest wiedza bieżąca na temat konsumpcji 
i produkcji energii przez członków klastra.  

• Wszyscy członkowie Klastra Energii powinni być odpowiednio opomiarowani, 
a Koordynator Klastra powinien, na podstawie wiedzy zebranej online, podejmować 
decyzje o zakupie brakującej energii z rynku.  

• Zakłada się, że systemy i partnerzy działający w ramach usług DSR będą, zamiast 
obecnych deklaracji, podejmować decyzje automatycznie (poprzez Agregatora usługi 
DSR) na podstawie wiedzy z systemów pomiarowych i zdefiniowanych wcześniej 
warunków brzegowych.  

• Istnieje potrzeba przygotowania się na przesyłanie dużej ilości danych z liczników 
AMI na przestrzeni następnych 10 lat.  

• Jest wielce prawdopodobne, że wraz ze wzrostem zaawansowania technologicznego 
liczników AMI wzrośnie liczba przesyłanych danych powyżej prognozowanych ilości.  

                                                
27 Raport „Leading the IoT”, Gartner, 2017 
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4.4 Bezpiecze ństwo systemu energetycznego, w tym 
cyberbezpiecze ństwo  

Bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego 
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie 
uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Jednym z głównych wyzwań 
dla bezpieczeństwa i stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest 
konieczność zapewnienia ciągłego, dokładnego równoważenia zapotrzebowania i produkcji 
energii elektrycznej. Brak możliwości przechowywania energii elektrycznej na skalę 
przemysłową jest związany z potrzebą zapewnienia bezawaryjnego działania systemu 
elektroenergetycznego. Dotyczy to zarówno przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej za 
pomocą sieciowej infrastruktury energetycznej, jak również jednoczesnego zapewnienia 
produkcji energii elektrycznej na poziomie wystarczającym do pokrycia bieżącego 
zapotrzebowania.  

Jednocześnie, jako że zakres przeprowadzonej analizy nie dotyczy bezpośrednio zagadnień 
związanych z ochroną infrastruktury krytycznej w zakresie innym niż związany z łącznością, 
szczegółowe omówienie aspektu bezpieczeństwa zostało poruszone w dalszych 
Rozdziałach opracowania. 

Podsumowanie i rekomendacje 

• Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej jest kluczowe dla poprawnego 
funkcjonowania Państwa. 

• Cyberbezpieczeństwo jest niezmiernie istotną kwestią dla funkcjonowania polskiego 
KSE.  

• Konieczne jest wybudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej odpornej na 
cyberataki. 

• Konieczne wydaje się wyposażenie służb nadzoru i bezpieczeństwa w urządzenia 
pracujące w odizolowanej sieci, do której nie mają dostępu osoby nieuprawnione.  

4.5 Inteligentna infrastruktura elektroenergetyczna  

Inteligenta infrastruktura elektroenergetyczna inaczej określana również jako Smart Grid to 
rozwinięcie obecnej koncepcji sieci elektroenergetycznej, w której zapewniona zostaje 
dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami i użytkownikami sieci. 
W efekcie dostępności szerokiego strumienia danych nt. pracy sieci możliwe staje się 
bardziej efektywne zarządzanie świadczonymi usługami, obniżenie kosztów tych usług oraz 
lepsza integracja rozproszonych źródeł energii oraz OZE. Jednym z kluczowym elementów 
w ramach inteligentnych sieci są systemy sterowania SCADA (ang. Supervisory Control And 
Data Acquisition) wspomagające dyspozytorów w codziennej pracy. Systemy tej klasy 
odpowiadają za nadzór przebiegu procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego 
główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (głównie pomiarów), ich wizualizację, 
sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. Pełnią one rolę nadrzędną w 
stosunku do sterowników PLC i innych urządzeń. Na ogół to sterowniki PLC połączone są 
bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, transformatory itp.) i pomiarowymi 
(czujniki temperatury, poziomu itp.) i zbierają aktualne dane z obiektu oraz wykonują 
automatyczne algorytmy sterowania i regulacji. Za pośrednictwem sterowników PLC dane 
trafiają do systemu komputerowego i tam są archiwizowane oraz przetwarzane na formę 
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bardziej przyjazną dla użytkownika. Operatorzy systemu zadają generalne parametry 
procesu lub prowadzą proces w trybie ręcznym lub awaryjnym.  

W przypadku procesów technologicznych rozproszonych na znacznym terytorium, 
podstawową rolę odgrywają systemy SCADA rejestrujące dane pomiarowe pochodzące 
z oddalonych względem siebie obiektów oraz pozwalające na pełną zdalną kontrolę. 
Systemy SCADA dotyczą obiektów rozproszonych na terenie jednego zakładu, natomiast 
systemy GeoSCADA dotyczą obiektów znacznie rozproszonych geograficznie, a więc 
dedykowane są przede wszystkich do obsługi wszelkiego rodzaju sieci, bez względu na to 
czy dotyczą miasta, regionu czy całego kraju. Tego rodzaju systemy odgrywają podstawową 
rolę w sterowaniu i nadzorowaniu pracy sieci przesyłowych czy dystrybucyjnych, w tym sieci 
energetycznych różnych napięć, gazociągów pracujących na różnym ciśnieniu, ciepłociągów 
oraz wodociągów. Na ekranie komputera zlokalizowanego w centralnej dyspozytorni 
operator dysponuje podglądem stanu pracy całej instalacji. W przypadku pojawienia się 
stanów alarmowych, otrzymuje na ekranie powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu. Operator 
bądź dyspozytor może się poruszać po kolejnych widokach, zmieniając ekrany ze 
szczegółowymi fragmentami instalacji, co pozwala na szybką reakcję i zdalną diagnozę 
przyczyny alarmu, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z interwencją mobilnej 
ekipy w oddalonym o wiele kilometrów obiekcie. Interwencje ekip serwisowych realizowane 
są dopiero po ustaleniu przyczyny i szczegółowego miejsca alarmu. Zdalna kontrola 
bezobsługowych obiektów instalacji, ma istotny wpływ na zauważalną redukcję kosztów 
stałych funkcjonowania i racjonalne zarządzanie kadrą pracowników. Systemy SCADA 
mogą, a nawet powinny być integrowane z aplikacjami typu GIS, wpisując nadzorowane 
obiekty w mapę przypisującą współrzędne łatwe do odszukania w terenie przy pomocy 
standardowego odbiornika GPS przez np. serwisantów przybyłych z drugiego krańca Polski. 
Systemy SCADA są najczęściej stosowane w gazownictwie, sieciach wodno-
kanalizacyjnych, energetyce, transporcie, telekomunikacji.  

Największe systemy SCADA posiadają spółki OSD. W sektorze elektroenergetycznym 
obejmują one poszczególne obszary kraju (PGE Dystrybucja S.A., Enea Operator Sp. z o.o., 
TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-Operator S.A.) lub cały kraj, tak jak ma to miejsce w 
przypadku PKP Energetyka S.A. Każdy z powyższych operatorów posiada kilkadziesiąt 
tysięcy urządzań komunikujących się wzajemnie. Mniejsze instalacje są w spółkach 
miejskich i gminnych obsługujących np. systemy kanalizacyjne lub wodociągi, oraz w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych. Sztandarowym przykładam zastosowań rozwiązań 
SCADA jest Krajowa Dyspozycja Mocy (KDM), czyli służba dyspozytorska OSP nadzorująca 
pracę sieci przesyłowej, tj. linii 750 kV, 400 kV i 220 kV, także wybranych linii 110 kV 
o znaczeniu systemowym oraz określająca moc Jednostek Wytwórczych Centralnie 
Dysponowanych (JWCD) oraz w ograniczonym zakresie – Jednostek Wytwórczych 
Centralnie Koordynowanych (JWCK). KDM zarządza również międzynarodową wymianą 
energii elektrycznej oraz ograniczeniami systemowymi. W skład wchodzą też układy 
automatycznej regulacji częstotliwości i mocy (ARCM), które pełnią funkcję kompensującą 
wahania częstotliwości w sieci energetycznej. Podstawowy stan równowagi częstotliwości 
w sieci energetycznej wynosi 50 Hz, jednak z różnych przyczyn może czasami podlegać 
zakłóceniom. W przypadku poważnego przekroczenia lub zaburzenia częstotliwości w sieci, 
układy ARCM wyrównują tego rodzaju zakłócenia w ciągu kilku sekund (regulacja pierwotna) 
lub kilku minut (regulacja wtórna / regulacja trójna). Analogicznie systemy SCADA w 
spółkach dystrybucyjnych wspierają zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej. 

Należy pamiętać, że większość z elementów wymienionych powyżej jest zaliczana do 
infrastruktury krytycznej, która powinna być niezawodna oraz odporna na zagrożenia 
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zewnętrzne. W myśl Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn. 
zm.; Ustawa o ZK), infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład 
powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, 
usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i 
przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje m.in.: 

• systemy zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; 

• systemy łączności; 

• systemy zaopatrzenia w wodę; 

• systemy produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji 
chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociąg substancji niebezpiecznych. 

Konieczne jest zatem ciągłe monitorowanie ww. elementów infrastruktury krytycznej. Jedną 
z metod realizacji powyższego zadania jest zdobywająca coraz większą popularność 
Predictive Maintenance. Jest to metoda zarządzania aktywami polegająca na przewidywaniu 
potencjalnych przyszłych problemów w oparciu o szczegółowe opomiarowanie urządzeń 
i analizę pozyskanych danych. Według Utility Analytics Institute, dzięki Predictive 
Maintenance spółki mogą efektywniej wdrażać swoje usługi serwisowe i skracać czas 
przestoju sprzętu, aktywnie identyfikując potencjalne problemy. Krytyczne funkcje, które 
pomagają przewidywać awarie często ukryte są w danych strukturalnych. Informacje 
uzyskane z czujników sprzętowych można przekształcić w sensowne i przydatne informacje 
umożliwiające proaktywne utrzymanie zasobów za pomocą nowoczesnych systemów 
analitycznych, w tym opartych o metody uczenia maszynowego i algorytmy sztucznej 
inteligencji (AI). Ta dodatkowa opcja umożliwia prognozowanie, kiedy awarii ulegnie sprzęt 
funkcjonalny  aby jego konserwacja i naprawa mogły zostać zaplanowane przed 
wystąpieniem tego zdarzenia. Podstawowa architektura modelu Predictive Maintenance jest 
dość jednolita, niezależnie od jej końcowych zastosowań. Analizy zwykle znajdują się na 
wielu platformach informatycznych, ale te warstwy są systematycznie opisywane jako:  

akwizycja i przechowywanie danych; 

transformacja danych – konwersja surowych danych dla modeli uczenia maszynowego; 

monitorowanie stanu – alerty oparte na limitach operacyjnych zasobu; 

ocena kondycji zasobów – generowanie zapisów diagnostycznych na podstawie analizy 
trendów, jeśli kondycja zasobów już zaczęła spadać; 

prognostyka – generowanie prognoz awarii za pomocą modeli uczenia maszynowego 
i szacowanie pozostałego czasu życia; 

system wspomagania decyzji – rekomendacje najlepszych działań; 

ludzka warstwa interfejsu – wszystkie informacje są dostępne w łatwym do zrozumienia 
formacie. 

Prognozowanie awarii, diagnoza awarii, klasyfikacja typu awarii i zalecenie odpowiednich 
działań konserwacyjnych są częścią rozwiązania zwanego Predictive Maintenance. 
Zapobiegawcze rozwiązania konserwacyjne zyskują jeszcze większą trakcję, gdy odbiorcy 
energii przemysłowej stają się coraz bardziej świadomi rosnących kosztów konserwacji i 
przestojów spowodowanych niespodziewanymi awariami maszyn. Branża produkcyjna, 
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energetyczna i użyteczności publicznej są jednymi z największych czynników napędzających 
zapotrzebowanie na usługi konserwacyjne. Oprócz zalet kontrolowania kosztów napraw, 
zmniejszania nieplanowanych przestojów i eliminowania przyczyn awarii, Predictive 
Maintenance wykorzystuje nieinwazyjne techniki testowania do oceny i obliczania trendów 
wydajności aktywów. Rozwój dużych zbiorów danych, komunikacji między maszynami oraz 
technologii chmurowej tworzą nowe możliwości badania informacji pochodzących z zasobów 
przemysłowych. Monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym jest osiągalne dzięki sygnałom 
z czujników, urządzeń wykonawczych i innych elementów układu. Aby to wykonać potrzebne 
są dane z czujników i metoda ich analizy. Z projektów przeprowadzonych w PSE S.A. 
wynika, że jesteśmy w stanie z bardzo dużą dokładnością przewidzieć awarie urządzeń 
energetycznych, co automatycznie przekłada się na większą dostępność infrastruktury 
krytycznej.  

W przypadku zastosowań ochrony infrastruktury krytycznej w modelu Predictive 
Maintenance konieczne jest magazynowanie zebranych danych do dalszej obróbki.  

Podsumowanie i rekomendacje 

• Systemy SCADA używane w energetyce muszą działać w trybie ciągłym z bardzo 
wysokim poziomem bezpieczeństwa i niezawodności. Publiczny Internet nie daje 
takich możliwości. 

• Konieczne jest ciągłe monitorowanie elementów infrastruktury krytycznej (cyfrowej 
i fizyczne) pod kątem bezpieczeństwa. 

• Systemy Predictive Maintenance będą na przestrzeni lat potrzebowały coraz więcej 
danych do analizy, aby monitorować i dbać o elementy infrastruktury krytycznej. Tym 
samym istnieje konieczność zbudowania bezpiecznego medium przesyłania danych. 

4.6 Nowoczesne techniki w eksploatacji  

Przeprowadzone analizy wskazują, że wiele nowych technologii może zostać wdrożonych 
w sektorze energetycznym w niedalekiej przyszłości. Jednym z przykładów takich rozwiązań 
jest zastosowania rzeczywistości wirtualnej np. do szkolenia pracowników. Takie rozwiązanie 
składa się z wyświetlacza HMD (Head-Mounted Display) zamontowanego na hełmie 
noszonym przez użytkownika, dzięki któremu jest on całkowicie zanurzony w wirtualnym 
świecie.  

Rozwijane są również technologie Augmented Reality (AR) oraz Mixed Reality (MR), które 
również wykorzystują wyświetlacze typu HDM i w których to system nanosi na rzeczywisty 
obraz dodatkowe informacje i obiekty. Takie rozwiązania mogą znaleźć szerokie 
zastosowanie np. wśród ekip remontowych, które za ich pośrednictwem będą miały dostęp 
do dokumentacji technicznej oraz innych informacji dotyczących konkretnych elementów, na 
których właśnie pracują.  

Dotychczasowe wdrożenia technologii AR w przedsiębiorstwie koncentruje się na 
urządzeniach komunikacyjnych, które umożliwiają korzystanie z zestawu głośnomówiącego 
oraz przesyłania multimediów i wyświetlania ich na ekranie HMD. W takich systemach 
użytkownicy mogą zostać poinstruowani lub otrzymać schematy i inne dokumenty 
bezpośrednio na ekran HDM, jednocześnie mając wolne ręce. Dzięki zastosowaniu 
rozwiązań telekomunikacyjnych można korzystać z jednego centralnego źródła i, co 
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eliminuje problemy związane ze spójnością danych przenoszonych na wielu nośnikach oraz 
daje również możliwość udostępniania danych w czasie rzeczywistym np. nt. stanu sieci.  

Przeprowadzone analizy28 wskazują, że wykorzystanie technologii rzeczywistość 
rozszerzonej jest na etapie „dorastania”. Długoterminowe korzyści z tej technologii będą 
wysokie, szczególnie na rynkach wertykalnych, takich jak energetyka, jednak dziś tylko od 
1 do 5% potencjalnych użytkowników aktywnie z nich korzysta. Jednocześnie trudno jest 
dziś jednoznacznie określić, jakie będą długoterminowe korzyści z wdrożenia rzeczywistości 
wirtualnej. Powyższe wnioski potwierdzają doświadczenia firmy Shell, która eksperymentuje 
od kilku lat z wykorzystaniem technologią AR i VR w celu poprawy wydajności operacyjnej 
swoich ekip w terenie.  

Podsumowanie i rekomendacje 

• Systemy AR (ang. Augmented Reality – rzeczywistość poszerzona) i VR (ang. Virtual 
Reality – rzeczywistość wirtualna), zmienią pracę osób odpowiedzialnych za bieżącą 
obsługę infrastruktury przemysłu energetycznego i użyteczności publicznej. 

• Systemy AR i VR potrzebują przesyłać dużą liczbę danych.  

4.7 Podsumowanie  

W rozdziale pokazane zostały trendy i kierunki, w których będzie rozwijała się energetyka. 
Wynika z nich, że w sektorze zachodzą poważne zmiany, które modyfikują sposób 
funkcjonowania systemu i jego strukturę. Są one obserwowane na arenie międzynarodowej, 
ale dotyczą również Polski. Stąd konieczne jest uwzględnienie zaprezentowanych trendów w 
działaniach sektora energetycznego i dostosowywanie go do nowych wyzwań.  

Potencjał transformacji cyfrowej opisanej powyżej można tym samym odnieść do postępu 
technologicznego, jaki dokonał się w branży telekomunikacji na przestrzeni ostatnich 30 lat. 
Pierwotne zapotrzebowanie w zakresie usług telekomunikacyjnych dotyczyło możliwości 
komunikacji werbalnej na odległość. W dzisiejszych czasach, usługa ta jest jedynie drobnym 
fragmentem cyfrowej gospodarki opartej na łączności – czy to w zakresie dostarczania 
wartości odbiorcom za pośrednictwem zaawansowanych telefonów przenośnych typu 
smartfona, czy też rozwiązań przemysłowych napędzających rozwój ludzkość. W kontekście 
przedstawionych analiz i wskazanej analogii, należy spodziewać się podobnego modelu 
ewolucji w ramach sektora energii. 

Podsumowanie i rekomendacje 

• Sprostanie wyzwaniom sektora elektroenergetycznego i realizacja celów PEP2040 
wymaga przede wszystkim wdrożenia systemu komunikacji zdolnego do szybkiej, 
niezawodnej i dwukierunkowej transmisji danych o zróżnicowanych wymaganiach. 
Potrzeba transmisji głosowej będzie coraz bardziej ograniczona, głównie do sytuacji 
awaryjnych i kryzysowych. 

• Usługi systemu komunikacji muszą być dostępne niemal wszędzie – 
wszechobecność jest cechą realizowalną jedynie przez sieć radiową. Ponad 
niezawodność istotna jest też dyspozycyjność sieci komunikacji – cecha 
niekontrolowana w sieciach publicznych (komórkowych). 

                                                
28  Raport „Hype Cycle for Artificial Intelligence”, Gartner, 2018 
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• Polski sektor energetyczny podlega analogicznym procesom ewolucji, jak systemy 
europejskie i światowe przy jednoczesnym uwzględnieniu jego specyficznych cech. 

• System energetyczny zmierza w kierunku coraz szerszej cyfryzacji i automatyzacji 
działania. 

• Wzrost liczby OZE oraz magazynów energii sprawia, że sposób zarządzania pracą 
systemu elektroenergetycznego ulegnie zmianie. Sterowanie przejmą systemy 
informatyczne, jedyne zdolne do przetwarzania tak dużych ilości danych o 
elementach systemu. 

• Cyfryzacja i informatyzacja zarządzania pracą KSE wymaga bezpiecznej, szybkiej 
i niezawodnej transmisji danych pomiędzy elementami sieci. 
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5 Usługi teleinformatyczne w sektorze energii 

W niniejszym rozdziale dokonano próby zestawienia obecnych i przyszłych usług sektora 
energetyki wraz z ich zwięzłym opisem. W celu wyboru typu rozległej sieci komunikacyjnej 
(jednej lub kilku) dla sektora energii warto zastosować klasyczne podejście, które polega na 
analizie obecnych i przyszłych usług oraz ich zapotrzebowania transmisyjnego 
(charakterystyka QoS usług, spodziewane macierze przepływu ruchu, wymagania 
niezawodnościowe). Charakterystycznym elementem sieci teleinformatycznej sektora energii 
powinna być jej zdolność działania w sytuacjach awarii systemu energetycznego (na skutek 
klęsk żywiołowych) oraz w czasie przeprowadzanych remontów czy też rozbudowy 
infrastruktury energetycznej – dyspozycyjność. Wymóg ten oznacza odpowiednio długi czas 
pracy systemu na bateriach lub pracę terminali w trybie peer-to-peer. Przy wyborze 
rozwiązań należy również wziąć pod uwagę wymagania krajowe, europejskie oraz trendy 
rynkowe, które określą przyszłe potrzeby. Sektor energetyczny może wykorzystywać 
zarówno sieci przewodowe, jak i bezprzewodowe. Niniejszy raport dotyczy głównie 
rozwiązań bezprzewodowych.  

5.1 Obecne potrzeby teleinformatyczne sektora energii  

Obecne potrzeby teleinformatyczne sektora energii w zakresie usług teleinformatycznych 
można podzielić na poniższe grupy: 

• usługi dyspozytorskie (komunikacja głosowa, przesyłanie plików multimedialnych); 

• obsługa energetycznych systemów SCADA – telematyczna obsługa obiektów 
energetycznych; 

• obsługa Klastrów Energii; 

• obsługa odnawialnych źródeł energii (OZE); 

• odczyt liczników zużycia energii; 

• obsługa elektromobilności; 

• zapewnienie łączności krytycznej. 

Poniżej dokonano zwięzłego opisu każdej z powyższych grup usług. 

5.1.1 Usługi dyspozytorskie 
Wewnętrzna sieć dyspozytorska to klasyczny, dedykowany system telekomunikacyjny 
wykorzystywany w energetyce. Łączność dyspozytorska realizowana jest za pomocą 
stacjonarnych łączy telekomunikacyjnych pracujących w trybie komutacji kanałów 
uzupełnionych o rozwiązania bezprzewodowe typu TETRA (obszar Energa-Operator, 
TAURON Dystrybucja na części swojego obszaru) czy analogowy system DIGICOM 7. 
Rozwiązania te wykorzystywane są głównie do komunikacji głosowej, zazwyczaj w lokalnych 
relacjach. Intensywność komunikacji nie jest znacząca z wyjątkiem sytuacji kryzysowych. 
Można przyjąć, że typowa sesja głosowa trwa 3–10 minut (aproksymacja na podstawie 
charakterystyk komunikacji głosowej w ruchu telekomunikacyjnym). Typowy strumień danych 
dla komunikacji głosowej w oparciu o stacjonarne łącza telekomunikacyjne TDM to 64 kb/s. 
Wzrastające w ostatnim czasie zapotrzebowanie na bezprzewodowe przesyłanie informacji 
multimedialnych, np. zdjęć, realizowane jest poprzez sieci komercyjne. Szacuje się, że 
służby energetyczne korzystające z łączności dyspozytorskiej to około 25 tys. 
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użytkowników29. Uwzględnienie służb dyżurnych z sektora ropy i gazu zwiększy liczbę 
użytkowników do około 35 tys. Wykorzystanie przez nich łączności dyspozytorskiej jest 
nasilone lokalnie w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych. Trudno dokładnie oszacować 
zapotrzebowanie ruchowe komunikacji dyspozytorskiej. Stosując klasyczne założenia 
telekomunikacyjne (średni czas połączenia to 3 minuty), można oszacować, że całkowity, 
ogólnokrajowy ruch komunikacji głosowej wyniesie nie więcej niż 100 Erlangów. W związku 
z powyższym zagregowany ruch komunikacji głosowej w trybie VoIP powinien generować 
ruch mniejszy niż 100 Mb/s netto (tzn. bez narzutów sygnalizacyjnych itp.). Zakładając, że 
znacząca frakcja tego ruchu przekazywana jest za pomocą sieci komunikacji ruchomej 
(kodek AMR), można przyjąć, że obciążenie pojedynczej stacji bazowej (z wyjątkiem dużych 
obiektów energetycznych lub terenów wysoce zurbanizowanych) ruchem głosowym nie 
będzie przekraczało kilku Mb/s. Trudno jest oszacować ruch wynikający z przesyłania plików 
multimedialnych. Obecnie, ze względu na wykorzystywanie wąskopasmowych rozwiązań 
radiowych, sieć dyspozytorska nie jest wykorzystywana do realizacji przekazów wizyjnych, 
jednak potrzeba takich połączeń istnieje i mogą być one realizowane za pomocą 
szerokopasmowych rozwiązań radiowych. 

5.1.2 Obsługa energetycznych systemów SCADA 
Systemy typu SCADA z reguły nie gromadzą danych, a jedynie zapisują obecny stan 
urządzenia sterowanego. Całkowita szacunkowa ilość danych generowanych przez tego 
typu systemy jest liczona w TB danych na miesiąc30.  

Do łączności SCADA potrzebne są rozwiązania typu IoT, które umożliwiają wymianę 
znaczących, lecz niewielkich informacji z małymi opóźnieniami (dziesiątki milisekund) i w 
sposób niezawodny. Wymagane jest łącze ruchowo symetryczne. Można przyjąć, że 
pojedynczy interfejs SCADA będzie wymagał strumienia danych nieprzekraczających 100 
kb/s oraz że takich interfejsów już w najbliższej przyszłości może być około 10 tys. Oznacza 
to, że całkowity ruch obsługujący systemy SCADA wymaga zagregowanej przepustowości 
łącza około 1 Gb/s. Część tego ruchu może być obsłużona łączami przewodowymi, lecz 
pozostała część musi zostać obsłużona za pomocą sieci komunikacji ruchomej. Przy 
założeniu ciągłego charakteru tego ruchu, obciążenie jednej stacji bazowej nie powinno 
przekraczać 2–5 Mb/s. 

5.1.3 Obsługa klastrów energii 
Jak zostało wykazane w rozdziale 4.3, niezbędne są narzędzia komunikacyjne i analityczne 
do zarządzania pracą energetycznych systemów rozproszonych – Klastrów Energii. Klastry 
takie mają geograficznie zasięg lokalny (gmina, powiat). Celem ich zarządzania jest 
optymalizacja wykorzystania zarówno energii lokalnej (produkcja, popyt, DSR, 
magazynowanie), jak i energii z „dużego” systemu energetycznego – w trybie planowania 
oraz w czasie rzeczywistym.  

Każdy Klaster Energii może wymagać szerokopasmowego łącza do komunikacji zewnętrznej 
(100 Mb/s – 1Gb/s), a potrzeby wewnątrz klastra obejmują wszystkie wymienione 
w niniejszym rozdziale usługi i zależą od jego wielkości. W trybie normalnej pracy Klastry 
Energii będą zapewne wykorzystywać łączność przewodową, jednak w sytuacji kryzysowej, 
jako łączność zapasowa, może być wykorzystywana szerokopasmowa łączność 
bezprzewodowa. 

                                                
29 Szacunki na podstawie prezentacji „System dyspozytorskiej łączności radiowej sektora elektroenergetyki”, Mirosław 
Derengowski, PTPiREE, Konferencja „Inteligentna Energetyka”, 21.03.2019, Warszawa 
30 Szacunek autorów na podstawie danych od jednego z operatorów systemów dystrybucyjnych 
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5.1.4 Obsługa OZE 
Pojawienie się OZE oraz nowe techniki produkcji energii ograniczają już obecnie tradycyjny 
model planowania zapotrzebowania na energię (w cyklu dobowym, tygodniowym czy 
miesięcznym) ze względu na znaczną liczbę niesterowalnych, zmiennych i rozproszonych 
źródeł. W konsekwencji konieczne jest adaptacyjno-predykcyjne podejście do 
zapotrzebowania na energię, którego istotnym elementem jest monitorowanie i adaptacyjne 
reagowanie na zmieniającą się sytuację. W związku z powyższym kluczowa staje się szybka 
i niezawodna wymiana znacznej ilości informacji pomiędzy pojedynczymi elementami 
systemu oraz wdrożenie odpowiednich algorytmów przetwarzających dane na informacje 
i odpowiednie sygnały sterujące.  

Do celu oszacowania ruchu wynikającego z zarządzania OZE można wykorzystać wyniki 
europejskiego projektu EU-SysFlex31, którego celem jest określenie usług, które zaspokoją 
specyficzne potrzeby systemu energetycznego z ponad 50% udziałem odnawialnych źródeł 
energii w celu wsparcia bezpiecznego i stabilnego działania systemu przesyłowego. Według 
raportu tego projektu „OSD i OSP muszą posiadać 100% informacji o wszystkich źródłach 
wytwórczych”. Planując następne 24h pracy systemu, OSP powinien znać wszystkie dane 
dotyczące źródeł odnawialnych takie, jak:  

• rodzaj instalacji OZE; 

• maksymalna moc generacji; 

• informacje o instalacji przyłączeniowej; 

• obecna produkcja; 

• czas;  

• konsumpcja własna podłączona do instalacji; 

• inne informacje związane z jakością prądu, stabilnością produkcji itd.  

Dane powinny być dostarczone do OSP nie później niż po jednej minucie od zdarzenia 
i przetworzone przez systemy wspomagające i zaprezentowane w systemie SCADA nie 
później niż w kolejnej minucie. Do wyboru mamy kilka poziomów szczegółowości danych. 
Skrajne proponowane rozwiązania zakładają: 

• 3 tys. ramek informacji miesięcznie, gdzie 1 ramka zawiera 32 wartości energetyczne, 
co przekłada się na 1 MB danych miesięcznie32; 

• 648 tys. ramek informacji, gdzie 1 ramka zawiera 32 wartości energetyczne 
(z kompresją DDM), co przekłada się na około 200 MB danych miesięcznie33.  

Do dalszych rozważań przyjęto założenie, że konieczne jest przesłanie 200 MB danych 
miesięcznie. Zakładamy również, że bardziej szczegółowe informacje są bardziej przydatne, 
a tym samym analiza stanu obecnego i prognozowanie przyszłości będzie bardziej 
precyzyjne i w związku z tym – użyteczne. Przekłada się to na około 137 TB danych rocznie 
(tj. 144 mln MB). Wraz ze wzrostem liczby OZE wielkość przesyłu rośnie do 3433 TB w 2040 
roku. Na wykresie poniżej przedstawiono zmianę wielkości przesyłu danych niezbędnych do 
efektywnego planowania i zarządzania pracą systemu przesyłowego w Polsce 
w perspektywie 2040 roku. 
                                                
31 https://eu-sysflex.com/ 
32 Liczniki AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) ,np. firmy Apator, www.apator.com 
33 Specjalistyczne systemy pomiarowe, np. www.terazenergia.pl 
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Rysunek 10. Wielkość przesyłu danych niezbędnych do efektywnego planowania i zarządzania pracą systemu 
elektroenergetycznego.  

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie założeń z projektu PEP240 

Warto zauważyć, że powyższych danych nie trzeba przechowywać. Dane te są potrzebne 
w „danej chwili”, aby systemy je przetworzyły i dostarczyły rekomendowane działanie dla 
dyspozytorów.  

Uśredniony ruch do obsługi OZE dla roku 2040 generuje ciągły ruch rzędu 913 Mb/s. Jest to 
ruch IoT o istotnych wymaganiach dotyczących opóźnienia i niezawodności. W trybie 
normalnej pracy OZE będą zapewne wykorzystywać łączność przewodową, choć nie zawsze 
będzie to możliwe z przyczyn ekonomicznych lub technicznych. W takiej sytuacji alternatywą 
może być zastosowanie szerokopasmowej łączności bezprzewodowej. 

5.1.5 Obsługa magazynów energii 
Przekładając doświadczenia i prognozy niemieckie na warunki polskie w perspektywie 2040 
roku, liczba magazynów energii będzie wynosiła około 500 tys. Jeżeli nie ulegną zmianie 
dotychczasowe regulacje, większość tych instalacji (nawet 75%) będzie „schowana za 
licznikiem”, co oznacza, że widocznych dla OSD/OSP będzie nie więcej niż około 155 tys. 
zasobników energii elektrycznej. Magazyny te będą najprawdopodobniej brały udział w rynku 
energii elektrycznej na TGE bądź w rynku peer-to-peer. Przydomowe magazyny energii 
działają z założenia w sposób ciągły, gromadząc bądź oddając energię. Jedynie w sytuacji, 
w której instalacja PV naładowała już przydomowy magazyn energii, a konsumpcja domowej 
instalacji elektrycznej nie jest w stanie zużyć nadwyżki, energia jest oddawana do systemu 
dystrybucyjnego. Tym samym zachodzi potrzeba ciągłego monitorowania stanów 
magazynów energii. 
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 Rysunek 11. Prognozowana ilość wymiany danych z magazynów energii (w TB).  

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie założeń z projektu PEP240 

Do roku 2040, uśredniony ruch do obsługi magazynów energii wyniesie około 75 Mb/s. Jest 
to ruch IoT o istotnych wymaganiach dotyczących opóźnienia i niezawodności. Część tego 
ruchu może być obsłużona za pomocą sieci stacjonarnej, jednak z przyczyn ekonomicznych 
bądź technicznych nie zawsze będzie to możliwe. Wtedy konieczne będzie zastosowanie 
szerokopasmowej łączności bezprzewodowej. 

5.1.6 Odczyt liczników zużycia energii 
W 2018 roku wg Urzędu Regulacji Energetyki było 17,6 mln odbiorców energii elektrycznej, 
z czego 91% stanowili klienci taryfy G. Jak szacowano wcześniej, licznik AMI zdalnego 
odczytu generuje około 1 MB danych miesięcznie, to jest około 16,2 TB danych miesięcznie, 
co daje średnio ciągły, zagregowany ruch rzędu 5 Mb/s. 

Odczyt liczników AMI w ośrodkach miejskich, w szczególności tam, gdzie jest gęsta 
zabudowa, możliwy jest poprzez protokół PLC (ang. Power Line Communications). 
Natomiast na pozostałych obszarach konieczne będzie zastosowanie łączności 
bezprzewodowej. Dodatkowo, ze względu na docelową gęstość rozmieszczenia liczników w 
terenach podmiejskich i wiejskich, do odczytu tych liczników potrzebna będzie 
bezprzewodowa sieć z funkcjonalnościami IoT o relatywnie niskich wymaganiach 
niezawodnościowych i opóźnieniach, ale za to zapewniająca propagacje sygnału do piwnic, 
gdzie liczniki mogą być zamontowane.  

5.1.7 Obsługa elektromobilności 
Rezultatem planów rozwoju elektromobilności w Polsce ma być wzrastająca liczba pojazdów 
elektrycznych oraz punktów wolnego oraz szybkiego ładowania. Wykorzystanie sieci 
energetycznej do ładowania wielu pojazdów i przy okazji świadczenia istotnych usług dla 
sieci energetycznej takich, jak spłaszczenie krzywej popytu na prąd i jego stabilizację, będzie 
wymagało sprawnej i niezawodnej komunikacji pomiędzy pojazdami, stacjami ładowania a 
Operatorem Systemu Przesyłowego. Brak niezawodnej komunikacji spowoduje, że rosnąca 
flota pojazdów i ładowarek stanie się dodatkowym wyzwaniem dla systemu energetycznego 
z uwagi na brak możliwości sterowania i ograniczoną przewidywalność pojawiania się i 
znikania obciążenia.  
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System komunikacji do obsługi elektromobilności musi mieć następujące cechy: 
wszechobecność, szybkość reakcji (sekundy), dyspozycyjność i niezawodność. Trudno 
natomiast obecnie odpowiedzialnie oszacować generowany ruch. Jednak można założyć, że 
jego wielkość będzie zbliżona do ruchu generowanego przez systemy nawigacji online. 

5.1.8 Komunikacja krytyczna w sytuacjach nadzwyczajnych 
Oprócz zarządzania infrastrukturą firmy energetyczne mają potrzeby związane komunikacją 
krytyczną, niezbędną do zarządzania sytuacjami kryzysowymi (klęski żywiołowe, ataki 
terrorystyczne itp.) celem szybkiego podejmowania działań.  

Od strony formalnej sprawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych reguluje Ustawa z dnia 
26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 nr 89, poz. 590). Definiuje 
ona, że „zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca 
elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 
usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej”.  

W Polsce istnieje Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) – dokument planistyczny 
przygotowywany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ministrami, 
kierownikami urzędów centralnych i wojewodami w oparciu o Ustawę o zarządzaniu 
kryzysowym. Obejmuje wszystkie cztery fazy zarządzania kryzysowego, tj. zapobieganie, 
przygotowanie, reagowanie i odbudowę. Zawiera szczegółowy opis zadań, kompetencje oraz 
określa podmioty wiodące w danej sytuacji kryzysowej w każdej z faz. Stanowi quasi-
podręcznik, który pozwala szybko zorientować się w odpowiedzialności poszczególnych 
organów. Podział na osobne fazy ułatwia ministerstwom zaplanowanie działań legislacyjnych 
w fazie zapobiegania, wdrażanie przyjętych ustaw czy planów wykonawczych w fazie 
przygotowania, a także sprawdzenie w formie ćwiczeń, czy przyjęte rozwiązania są 
adekwatne do zagrożeń, a instytucje posiadają wystarczające kompetencje i środki do 
reagowania. KPZK pokazuje systemy monitorowania różnego rodzaju zagrożeń, a więc 
wskazuje narzędzia umożliwiające prognozowanie wystąpienia zagrożenia i jego skalę. 
Ponadto wykaz sił i środków pokazany w formie map w formacie GIS daje większą wiedzę 
do planowania przyszłych działań oraz pokazuje pośrednio potencjalnych partnerów do 
współpracy dysponujących odpowiednim sprzętem i zapleczem eksperckim. KPZK jest 
aktualizowany nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

Problem komunikacji krytycznej podnoszony jest też na poziomie Unii Europejskiej. 
Prowadzony jest szereg projektów mających na celu wypracowanie szerokopasmowych 
standardów w komunikacji na potrzeby bezpieczeństwa publicznego i pomocy w sytuacjach 
kryzysowych –ang. Public Protection & Disaster Relief, PPDR). Jednym z ważniejszych 
projektów jest BroadMap toczący się pod egidą Public Safety Communications Europe 
Forum. Projekt ten ma na celu zbieranie i weryfikację istniejących wymagań organizacji 
PPDR w celu ustalenia podstawowego zestawu specyfikacji i planu działań w zakresie 
zamówień, aby osiągnąć przyszły rozwój unijnych aplikacji szerokopasmowych i 
interoperacyjnych rozwiązań szerokopasmowych, które powinny zapewniać podobny zestaw 
usług jak inne, wykorzystywane obecnie systemy łączności (szerokopasmowa transmisja 
danych, komunikacja multimedialna).Obecnie nie ma jednego standardu PPDR, choć często 
zdarzają się kryzysy wykraczające poza obszar jednego kraju. Najczęściej spotykane 
standardy łączności krytycznej to wąskopasmowe rozwiązania typu TETRA, TETRAPOL, 
P25, DMR, DIGICOM 7. Rozwiązania te zostały opracowane stosunkowo dawno i głównie 
skupiają się wokół komunikacji głosowej, a ich możliwości transmisji danych są bardzo 
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ograniczone. Każdy dostawca rozwiązań w zakresie tego standardu oferuje dodatkowe 
elementy poszerzające możliwości systemu komunikacji. Jednak wykorzystanie takich 
elementów jest kłopotliwe z uwagi na brak interoperacyjności pomiędzy urządzeniami innych 
producentów. W efekcie powoduje to technologiczne przywiązanie do jednego dostawcy, co 
podwyższa koszty zarówno eksploatacji, jak i samej inwestycji. Nie bez znaczenia dla 
bezpieczeństwa kraju pozostaje również kwestia uzależnienia od jednego dostawcy.  

Jak wynika z prac projektu BroadMap, komunikacja krytyczna ewoluuje w stronę rozwiązań 
szerokopasmowych, które powinny zapewniać podobny zestaw pełnego wachlarza usług jak 
inne, wykorzystywane obecnie systemy łączności, a zatem nie tylko obsługę komunikacji 
głosowej czy video, ale również integrację z platformami przetwarzania informacji czy inne 
usługi z wymaganiami czasu rzeczywistego, jak i bez takich wymagań.  

5.2 Przyszłe potrzeby sektora energii w zakresie usług  
teleinformatycznych  

Dostępne informacje pozwalają nie tylko na pokazanie istniejących potrzeb 
telekomunikacyjnych, ale również na przewidywanie potencjalnych przyszłych potrzeb. 
Poniżej wskazano kilka nowych usług teleinformatycznych, których potrzeba obsługi może 
pojawić się już w najbliższej przyszłości.  

5.2.1 Zaawansowane techniki krótkoterminowego planowania 
zapotrzebowania na energię oraz przewidywania awarii 

Jedną z metod zwiększenie efektywności systemu energetycznego, zdobywającą coraz 
większą popularność jest sterowanie predykcyjne. Sterowanie to polega na: 

• akwizycji i przechowywaniu danych;  

• transformacji danych – konwersja surowych danych dla modeli uczenia 
maszynowego; 

• monitorowaniu stanu – alerty oparte na limitach operacyjnych zasobu; 

• ocenie kondycji zasobów – generowanie zapisów diagnostycznych na podstawie 
analizy trendów, jeśli kondycja zasobów już zaczęła spadać; 

• prognostyce – generowanie prognoz awarii za pomocą modeli uczenia maszynowego 
i szacowanie pozostałego czasu życia; 

• wykorzystaniu systemów wspomagania decyzji – rekomendacje najlepszych działań; 

• w przypadku interfejsu „człowiek–maszyna” – wszystkie informacje dostępne w 
łatwym do zrozumienia formacie. 

Rozwój dużych zbiorów danych, komunikacji między maszynami oraz technologii chmurowej 
stworzył nowe możliwości badania informacji pochodzących z zasobów przemysłowych. 
Kluczową kwestią jest tu zbieranie danych z czujników rozproszonych w infrastrukturze 
energetycznej na terenie całego kraju. Możliwe to będzie poprzez bezprzewodową sieć z 
funkcjonalnością IoT, która będzie w stanie gromadzić dane z setek tysięcy czujników. 

5.2.2 Urządzenia UAV 
Urządzenia UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle), czyli drony, znajdują coraz więcej 
zastosowań. W przypadku energetyki mogą być wykorzystywane do monitorowania obiektów 
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energetycznych, jako stacje bazowe sieci łączności krytycznej oraz jako roboty do 
podejmowania niebezpiecznych dla życia ludzkiego działań lub tam, gdzie człowiek nie może 
dotrzeć. Sterowanie UAV oraz pobieranie z niego danych (np. streaming video) może się 
odbywać poprzez szerokopasmową sieć bezprzewodową. Rozwiązanie takie nie jest jeszcze 
zbyt dojrzałe jednak bez wątpienia będzie wkrótce niezmiernie popularne. Organizacja 3GPP 
w specyfikacjach Release 17 zamierza zdefiniować, w jaki sposób sieci komunikacji 
ruchomej będą wspierać łączność z urządzeniami UAV. Problematyka obsługi urządzeń UAV 
przez takie sieci dotyczy wielu zagadnień, w tym odpowiedniego ukształtowania wiązki 
radiowej. 

Potrzebne łącza radiowe do sterownia (time-critical IoT), jak również do streamingu 
informacji medialnych to > 5Mb/s na drona w przypadku transmisji wizyjnej o standardowej 
rozdzielczości (w przypadku transmisji o wysokiej rozdzielczości, 4K, wymagania 
transmisyjne mogą być kilkukrotnie większe). 

5.2.3 Wykorzystanie techniki AR/VR 
Posiadając szerokopasmową sieć transmisji danych, można zastosować techniki AR i VR. 
Rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej mogą potencjalnie 
obniżyć koszty, poprawić bezpieczeństwo oraz zapewnić dostęp do dodatkowych 
(rozszerzonych) informacji, które mogą usprawnić zadanie lub umożliwić jego zdalne 
wykonanie (np. wyświetlenie opisu poszczególnych przewodów lub schematu połączeń). 

W zależności od poziomu zaawansowania usługi, do komunikacji dla technik AR/VR 
wymagane są łącza przewodowe lub bezprzewodowe, o przepustowościach nawet do 1 
Gb/s i małych opóźnieniach. W przypadku sieci bezprzewodowej komunikacja taka jest 
obecnie możliwa w sieciach IEEE 802.11ac oraz 5G (3G PPP). 

5.3 Podsumowanie  

Z powyższych analiz wynika, że w przyszłość w sektorze energetycznym możemy 
spodziewać się znacznej informatyzacji i cyfryzacji, która wiąże się z koniecznością 
niezawodnego bezprzewodowego przesyłania dużej ilości danych. Wykorzystanie 
dotychczasowych metod sterowania pracą sieci będzie niemożliwe z uwagi na brak 
bezpiecznego i niezawodnego systemu bezprzewodowej łączności niezbędnej do 
zarządzania coraz bardziej rozproszonym systemem energetycznym w Polsce. Wielce 
prawdopodobne jest, że w przyszłości zarządzanie Krajowym Systemem 
Elektroenergetycznym (KSE) w dużej mierze oddamy systemom komputerowym, których 
zadaniem będzie bilansowanie systemu w sposób dużo bardziej zaawansowany niż to ma 
miejsce obecnie. W tej sytuacji kluczową staje się dla sektora energii bezprzewodowa, 
wielousługowa łączność o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa, niezawodności i 
dostępności.  
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6 Aspekty cyberbezpiecze ństwa w energetyce 

Firmy energetyczne mają wysokie wymagania w stosunku do sieci telekomunikacyjnych i 
transmisji danych. Kluczem jest zapewnienie niezawodności (w tym odporności na sytuacje 
związane z katastrofami naturalnymi, bezpieczeństwa transmisji danych i odporności na 
ataki hakerskie i inne zakłócenia), ogólnokrajowego pokrycia (w tym wewnątrz budynków), 
dostępności technicznej sprzętu i oprogramowania oraz skuteczności odczytów. Spółki 
energetyczne dysponują milionami urządzeń (jak inteligentne liczniki), często 
zlokalizowanymi w trudno dostępnych miejscach – budynki, piwnice czy na obszary wiejskie. 
W coraz większym stopniu wszystkie te urządzenia będą podłączone na stałe do sieci – nie 
tylko w celu opomiarowania, ale również sterowania ich działaniem. Jednym z kluczowych 
zagadnień będzie bilansowanie sieci energetycznej wymuszone rozproszonym 
wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

6.1 Ataki na infrastruktur ę krytyczn ą 

Historycznie, twórcy systemów automatyki przemysłowej skupili się na ich niezawodności, 
nie zaś na zagrożeniach, na jakie narażone są obecnie te systemy, głównie w obszarze 
cyberbezpieczeństwa. Bez wsparcia IT systemy automatyki przemysłowej niezwykle trudno 
jest zabezpieczyć m.in. dlatego, że pierwotnie wyizolowane, dziś funkcjonują jako część sieci 
z dostępem do Internetu. Rozwój technologiczny sprzyja poprawie wydajności i obniżeniu 
kosztów, ale też otwiera przedsiębiorstwa na całą gamę cybernetycznych zagrożeń. 
Przykłady można mnożyć: 

• 3 grudnia 2015 roku prawdopodobnie w wyniku cyberataku prawie połowa obiektów 
mieszkalnych w obwodzie iwanofrankiwskim (Ukraina) została odcięta od dostaw 
energii elektrycznej. Przerwa w dostawie prądu trwała od czterech do sześciu godzin. 
Jako źródło wrogiego ataku, władze w Kijowie wskazały Federację Rosyjską. 
3 stycznia 2016 r. słowacka firma ESET specjalizująca się w bezpieczeństwie 
teleinformatycznym wykryła, że obwód iwanofrankiwski nie był jedynym celem 
hackerów. Skala ataku i jego konsekwencje okazały się na tyle poważne, że 
6 stycznia 2016 roku Amerykanie wszczęli własne śledztwo w tej sprawie. 

• 27 czerwca 2017 roku niezidentyfikowani hakerzy włamali się do części biznesowej 
infrastruktury elektrowni atomowej34. 

• 16 marca 2018 roku, według udostępnionych przez Departament Bezpieczeństwa 
Narodowego USA (DHS) informacji, Rosjanie zdobyli dostęp do sieci rządowych 
USA. Włamanie było możliwe poprzez zastosowanie złośliwego oprogramowania 
wymierzonego w gorzej strzeżone sieci komercyjnych partnerów rządu. 
W oświadczeniu DHS poinformował, że od marca 2016 roku Rosja próbowała ataków 
na cele takie jak „elektrownie atomowe, infrastruktura energetyczna, sieci handlowe, 
obiekty z zakresu infrastruktury krytycznej, lotnictwa i gospodarki wodnej”. 

Znane są też starsze przykłady. Stuxnet (robak komputerowy35 działający w systemie 
Windows, po raz pierwszy wykryty w czerwcu 2010 roku) jest pierwszym znanym robakiem 
używanym do szpiegowania i przeprogramowywania instalacji przemysłowych. Zawierał 

                                                
34 Ze względów bezpieczeństwa władze USA nie podały, której elektrowni dotyczył atak 
35 Samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego 
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pierwszy w historii PLC rootkit na systemie Windows. Wykorzystywał też wiele luk 0-day36 i 
posiadał zdolność aktualizacji. Co ciekawe został najprawdopodobniej wyprodukowany przez 
Agendy rządu USA w celu prowadzenia tajnych operacji. Podejrzewa się, że Stuxnet został 
wykorzystany do uszkodzenia wirówek wzbogacających uran w irańskich zakładach 
jądrowych. Spowodowało to opóźnienia w realizacji planów budowy broni jądrowej przez Iran 
i pokazuje, jakie spustoszenie potrafi dokonać zdeterminowana organizacja, która posiada 
wiedzę i środki.  

Na podstawie badania przeprowadzonego w USA firma doradcza Deloitte uznała, że sieć 
elektroenergetyczna wraz ze źródłami produkującymi energię jest jednym z najbardziej 
krytycznych elementów infrastruktury na świecie, szczególnie w gospodarkach rozwiniętych. 
Jest to również jeden z najczęściej atakowanych systemów, a konsekwencje udanego ataku 
mogą potencjalnie sięgać daleko poza sektor energetyczny. Wiele krajów na całym świecie 
sklasyfikowało infrastrukturę elektryczną, jako kluczową dla funkcjonującego społeczeństwa. 
Rząd USA określa energię, jako jeden z 16 sektorów infrastruktury krytycznej uznanych za 
tak istotne, że „ich ubezwłasnowolnienie lub zniszczenie miałyby wyniszczający wpływ na 
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, zdrowie publiczne lub bezpieczeństwo 
narodowe”. W szczególności sektor energetyczny jest postrzegany jako wyjątkowo ważny 
z uwagi na zależność pozostałych systemów krytycznych od zasilania w energię. 
W przypadku długiej i rozległej przerwy w zasilaniu, wysoce zależne systemy – takie, jak 
finansowe, komunikacyjne, transportowe, wodne i kanalizacyjne – zostałyby poważnie 
dotknięte, pozostawiając ludność niezdolną do komunikacji i w ciemnościach. 

Sektor energetyczny jest jednym z trzech najważniejszych sektorów atakowanych w Stanach 
Zjednoczonych. W samym 2016 roku sektor zgłosił 59 incydentów, co stanowi 20% z 290 
wszystkich incydentów zgłoszonych w 2018 roku. Tylko dwa inne sektory zgłosiły więcej 
incydentów – krytyczna produkcja i komunikacja. Nie dotyczy to jednak wyłącznie Stanów 
Zjednoczonych. Sektor ten był głównym celem ataków w Europie i Japonii. W Australii został 
określony jako sektor o największej liczbie zgłoszonych incydentów lub prawie-incydentów 
związanych z infrastrukturą krytyczną. Co więcej, firmy elektroenergetyczne zgłaszają ciągle 
próby włamań i choć większość zawodzi, aktywność atakujących rośnie. Amerykański 
sekretarz ds. Energii Rick Perry skomentował, że takie ingerencje „zdarzają się setki tysięcy 
razy dziennie”. Na początku 2018 roku nastąpił „ekstremalny wzrost” w cyberatakach na sieć 
elektryczną w Ameryce Północnej.  

Firmy energetyczne od dawna zdają sobie sprawę z rosnącego ryzyka cybernetycznego 
i były jedną z pierwszych branż, które zareagowały, wprowadzając w 2007 roku wymagania 
dotyczące wdrożenia kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego za pomocą standardów 
ochrony infrastruktury krytycznej North American Electric Reliability Corporation (NERC-CIP). 
Jednak zagrożenia wciąż ewoluują. Atakujący atakują systemy kontroli przemysłowej (ang. 
Industrial Control System, ICS) i próbują uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem stron 
trzecich w łańcuchu dostaw energii. To ukierunkowanie na ICS, które rozwinęło się przez 
dekadę, zaciera granice między cyberatakami i atakami fizycznymi, powodując obawy 
o bezpieczeństwo narodowe w wielu krajach. Ataki ICS ewoluowały pod względem zasięgu 
i celu na całym świecie. Atakujący rozpoczęli od wykorzystywania oprogramowania 
opracowanego do legalnych celów, takich jak Shodan i Metasploit, w celu znalezienia 
komponentów i urządzeń podłączonych do Internetu, a także ukierunkowania kontroli 
nadzorczej i pozyskiwania danych (SCADA) oraz innego oprogramowania ICS. Wspólnym 
wątkiem jest to, że o wszystkie te ataki podejrzewa się    (często skutecznie identyfikując 

                                                
36 Program mający na celu wykorzystanie istniejących błędów w oprogramowaniu, który pojawia się na czarnym rynku przed 
publikacją poprawki przez producenta 
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agresora) państwa, które planują ich wykorzystanie do dalszych celów politycznych. Wydaje 
się, że taka aktywność rośnie. Szczególnie niepokojący atak ukierunkowany na ICS miał 
miejsce w 2017 roku. Wirus o nazwie Trisis lub Triton przeniknął do systemów 
bezpieczeństwa w saudyjskiej instalacji petrochemicznej.  

Dedykowana sieć łączności zapewnia znaczące korzyści w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
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7 Techniki komunikacyjne a potrzeby sektora energet ycznego 

Poprzednie rozdziały niniejszego raportu ukazują rosnącą rolę nowoczesnych technik 
telekomunikacyjnych. Sektor energetyki musi sprostać nowym wyzwaniom, wśród których 
pojawiają się elementy o ograniczonej możliwości sterowania, jak OZE, odczyt informacji 
z milionów liczników energii oraz przejście od trybu planowania zapotrzebowania na energię 
do trybu predykcyjnej adaptacji systemu. Wymienione czynniki oznaczają konieczność 
zbierania informacji z wielu urządzeń, analizy danych oraz niezawodnego sterowania 
znaczącą ich liczbą, co oznacza konieczność automatyzacji zarówno monitorowania 
(zbierania danych), jak i sterowania tymi urządzeniami. Automatyzacja taka z jednej strony 
implikuje pewne koszty, z drugiej  – umożliwia szybką reakcję na nieprzewidziane zderzania 
(korzystając z analizy pojawiających się anomalii). Jednak przede wszystkim pozwala na 
ciągłą optymalizację systemu, który będzie dążył do zaspokojenia bieżącego popytu. 
Podejście takie wpływa znacząco na efektywność całego systemu energetycznego, jak i na 
koszt wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii. Podstawową funkcjonowania 
takiego systemu energetycznego jest wydajny i niezawodny system łączności, który zapewni 
połączenie wszystkich obiektów w celu zbierania informacji i sterowania nimi. 

Jak zostało przedstawione w Rozdziale 5, w sektorze energii znacząco rośnie rola 
komunikacji między urządzeniami (transmisja danych). Transmitowane dane różnią się 
istotnie swoim charakterem. I tak, w przypadku zbierania danych z urządzeń mamy 
zazwyczaj do czynienia z komunikacją typu IoT (wymiana znaczącej liczby niewielkich 
wiadomości) natomiast zagregowana wymiana informacji między platformami wymaga 
szerokopasmowych łączy IP. Protokół IP zresztą jest obecnie lingua franca i umożliwia łatwą 
integracje różnych systemów, w tym systemów komunikacji głosowej (tryb VoIP), przekaz 
obrazów o wysokiej rozdzielczości, czy też komunikację z urządzeniami IoT. Sektor 
telekomunikacji na całym świecie odchodzi od komunikacji w trybie komutacji kanałów 
(centrale telefoniczne, sieć GSM czy UMTS) w stronę komutacji pakietów, czyli protokołu IP, 
tak jak jest to realizowane w sieci LTE. Zaleta takiego rozwiązania to wykorzystanie jednej 
sieci do realizacji wielu usług, brak sztywnej i nieefektywnej rezerwacji zasobów, która 
występuje w systemach TDM, możliwość tworzenia łączy o asymetrycznych 
przepustowościach i wreszcie łatwość integracji z niezwykle bogatą ofertą usług sieci IP, a 
wszystko to przy zachowaniu odpowiedniej jakości usług (QoS) oraz bezpieczeństwa sieci. 
Zarządzanie jedną siecią jest ponadto o wiele tańsze niż zarządzenie wieloma sieciami.  

Jednym z najważniejszych wymagań stawianych systemom łączności w energetyce jest 
zapewnienie łączności w sytuacji krytycznej. Zazwyczaj do takiego celu wykorzystywane są 
systemy radiowe. Do niedawna podstawą takich systemów na świecie były rozwiązania typu 
TETRA, TETRAPOL i P25, które są wąskopasmowymi sieciami radiowymi tzn. szerokość ich 
kanału radiowego jest stosunkowo niewielka. Obecnie obserwuje się trend instalacji 
rozwiązań radiowych szerokopasmowych, takich jak LTE dla potrzeb łączności krytycznej. 

Zaobserwować można, że w zależności od stanu zastałego realizowane są różne strategie 
łączności w energetyce. Między większymi obiektami jest to zwykle własna sieć 
światłowodowa wykorzystująca kable typu OPGW. Operatorzy na ogół posiadają również 
klasyczny system komunikacji głosowej PSTN (centrale telefoniczne, sieci SDH) oraz 
wąskopasmowe rozwiązania sieci łączności krytycznej, głównie głosowej, wykorzystującej 
np. system TETRA lub starszy analogowy DIGICOM 7. W ostatnich latach operatorzy sieci 
energetycznych i systemów łączności krytycznej w wielu krajach dokonują migracji 
istniejących systemów w stronę rozwiązań szerokopasmowych.  
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W niniejszym rozdziale zostaną zwięźle omówione różne techniki oraz sposoby łączności, 
z których może korzystać sektor energetyki dla własnych potrzeb, w tym dla potrzeb 
łączności krytycznej. Ze względu na specyfikę raportu pominięto omówienie przewodowych 
rozwiązań komunikacyjnych, aczkolwiek stanowią one istotny element systemu łączności. 

7.1 Wykorzystanie sieci komercyjnych  

W wielu krajach, w różnym stopniu dla potrzeb łączności sektora energetyki i komunikacji 
krytycznej, wykorzystywane są sieci publiczne. Stosowanie takich sieci jest atrakcyjne ze 
względu na niski CAPEX i niemal natychmiastowe wdrożenie rozwiązania. tego typu 
podejście wiąże się jednak z pewnymi problemami. Kluczowe bowiem dla firm 
energetycznych jest:  

• zapewnienie niezawodności, dyspozycyjności oraz odporności na sytuacje związane 
z katastrofami naturalnymi – zapewnienie łączności, przez co najmniej 8 godzin po 
wystąpieniu awarii (zalecane 24–36 godzin), tymczasem w sieciach komercyjnych 
jest to typowo zaledwie do 4 godzin. Ze względu na stosunkowo wysokie 
częstotliwości wykorzystywanych pasm liczba stacji sieci komercyjnych, dla których 
należy zapewnić dodatkowe zasilanie, jest znaczna (tłumienie fali radiowej w wolnej 
przestrzeni jest zależne od częstotliwości); 

• bezpieczeństwo transmisji danych i odporności na ataki hakerskie. Dedykowana sieć 
dla energetyki daje niezaprzeczalne korzyści w zakresie cyberbezpieczeństwa;  

• poufność przetwarzanych danych; 

• możliwość rekonfiguracji sieci bez konieczności długotrwałych uzgodnień 
biznesowych; 

• zapewnienie pokrycia radiowego tam, gdzie znajdują się obiekty energetyczne – 
w tym wewnątrz budynków, dla obiektów zlokalizowanych z dala od skupisk ludzkich. 
Nie jest to jednak w interesie operatorów komercyjnych sieci komunikacji ruchomej 
(założenia biznesowe ukierunkowane na klienta komercyjnego). 

W kilku krajach sieci komercyjne LTE zaczynają być wykorzystywane do zapewnienia 
wielosektorowej łączności krytycznej (policja, służby miejskie itp.) z aktywnym mechanizmem 
roamingu wewnętrznego. Pojawiają się również koncepcje wykorzystanie mechanizmu RAN 
Sharing37 w celu wydzielenia zasobów radiowych sieci komercyjnej LTE na potrzeby 
łączności krytycznej. Sieć taka dzieli jedynie zasoby radiowe z innymi sieciami – pozostała 
jej część jest wydzieloną siecią łączności krytycznej. Rozwiązanie takie daje klientom 
systemu minimalny wpływ na zasięg pokrycia radiowego. Może być wykorzystane, kiedy 
brakuje dedykowanego dla łączności krytycznej pasma. Sieć dedykowana zapewnia korzyści 
dotyczące zarówno pokrycia radiowego, jak i rekonfiguracji sieci stosownie do potrzeb. 
Aktualnie, w sieciach komercyjnych, brak jest wsparcia dla rozwiązań LTE-MC opisanych w 
podrozdziale 7.3.1. 

7.2 Dedykowana sie ć TETRA 

TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio) to stworzony przez Europejski Instytut Norm 
Telekomunikacyjnych (ETSI) standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej 

                                                
37 https://www.3gpp.org/news-events/1592-gush 
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(trankingowej), powstały z przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego 
i ratownictwa. TETRA wykorzystuje wielodostęp z podziałem czasowym TDMA (ang. Time 
Division Multiple Access), który pozwala udostępnić w jednym kanale radiowym o szerokości 
25 kHz cztery niezależne szczeliny czasowe. Pozwala to na równoczesną obsługę czterech 
niezależnych rozmów bądź sesji transmisji danych. Zestawianie połączenia trwa nie dłużej 
niż 500 ms. Każdemu z połączeń można przypisać priorytet – w przypadku braku zasobów 
dla połączenia o wyższym priorytecie, wywłaszczane jest połączenie o niższym priorytecie. 

Rozwiązanie to zostało opracowane stosunkowo dawno, bo w roku 1995. Bez wątpienia jest  
udane, o czym świadczy znacząca skala wdrożeń. Obecnie jest to jednak rozwiązanie 
przestarzałe. TETRA dziedziczy wiele wspólnych cech z rozwiązaniami DECT i GSM. 
System może pracować w kilku pasmach radiowych, w tym w pasmach 380/410/450/870 
MHz. Wykorzystuje bardzo wąskie kanały radiowe (25 kHz), nieefektywną modulację 
radiową D-DPSK (efektywność widmowa rzędu 2 b/s/Hz). Wymaga wzmacniaczy 
odbiorczych o bardzo wysokiej liniowości w celu uniknięcia przecieku widma do sąsiednich 
kanałów. Mechanizm wielodostępu to komutacja szczelin (TDMA), co ogranicza znacząco 
możliwości wykorzystania tego systemu do transmisji danych. Głos podlega kompresji do 
4,5 kb/s (kodek ACELP). Jest to znaczny stopień kompresji mowy co wpływa negatywnie na 
jej zrozumiałość (ocenianą w skali MOS). TETRA wykorzystywana jest głównie do 
komunikacji głosowej (w tym grupowej i peer-to-peer). Kanał głosowy ma przepustowość 
7,2 kb/s a transmisja danych (zależna od poziomu sygnału, czyli zazwyczaj odległości od 
anteny) wynosi od 2,8 kb/s do 28 kb/s w kanale 25 kHz i 80–157 kb/s w najnowszych 
wersjach standardu – TEDS (ang. TETRA Enhanced Data Service). W trybie TEDS 
wykorzystywane są szersze kanały transmisyjne (do 150 kHz – zwykle 2 i 50 kHz) oraz 
modulacje adaptacyjne (w tym QAM). Wykorzystywane mechanizmy podobne są do tych, 
które wprowadzono w sieci GSM (GPRS/EDGE). 

Główne zalety rozwiązania TETRA to tryb pracy bezpośredniej (DMO) między terminalami, 
komunikacja grupowa, możliwość pracy terminala jako przekaźnika połączeń do sieci 
infrastrukturalnej oraz połączenia typu push-to-talk. Możliwa jest również wymiana krótkich 
wiadomości (SDS). Jak przedstawiono powyżej, rozwiązanie to ma niewielki potencjał 
transmisji danych, co wynika z wąskiego kanału radiowego. Połączenia głosowe obecnie 
mogą być implementowane w trybie TDM (jest to wspierane przez sieć szkieletową). System 
zapewnia uwierzytelnianie połączeń i wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Rozwiązanie TETRA jest obecnie popularne na całym świecie. Wykorzystywane jest głównie 
przez policję, dla potrzeb transportu, służb ratowniczych, na lotniskach, w kolejnictwie itp. 
TETRA zainstalowano wyspowo w 114 krajach. Istnieje również kilkanaście krajów, w 
których system TETRA zapewnia pokrycie całego terytorium (Malezja, Sudan, Egipt, 
Namibia, Belgia, Holandia, Chorwacja, Serbia, Dania, Niemcy, Grecja, Finlandia, Szwecja, 
Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania, Izrael oraz Brazylia). Większość rozległych instalacji tego 
systemu miało miejsce w latach 2003–2012. W Korei Południowej, na Filipinach i w Maroku 
system TETRA wykorzystywany jest dla potrzeb energetyki. W Niemczech trwa już 
modernizacja wąskopasmowego systemu łączności krytycznej i wdrażanie systemu 
szerokopasmowego. W związku z faktem znaczącej liczby instalacji TETRA i występującej 
już migracji operatorów takich systemów do sieci szerokopasmowych (tj. LTE 450), 
organizacja 3GPP opracowała zestaw standardów zapewniających integrację sieci TETRA z 
rozwiązaniami 3GPP. 
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7.3 Dedykowana sie ć LTE 

Sieć LTE została opracowana przez 3GPP w roku 2008 (tzw. Release 8). Skala i tempo 
wdrożeń sieci LTE na całym świecie są bezprecedensowe – w latach 2014–2017 przybyło 
1 mld użytkowników tej sieci (wg GSMA). W porównaniu do poprzednika, sieci UMTS, sieć 
LTE jest znacznie prostsza, tańsza i łatwiejsza w zarządzaniu. Ostatnia wersja sieci 4G to 
Release 14 (2017). Kolejne wersje systemu 3GPP to już sieć 5G, która jest zdefiniowana 
w wersji Release 15. Wersje Release 15 i nowsze obejmują również dalszą ewolucję sieci 
LTE. Charakterystyczne cechy tej sieci to: 

• niezwykle funkcjonalny interfejs radiowy (około 10b/s/Hz), zapewniany dzięki 
efektywnej modulacji OFDM, mechanizmowi ARQ, systemom antenowym MIMO 
oraz wydajnym kodom kanałowym; 

• LTE jest systemem agnostycznym częstotliwościowo, tzn. może pracować w 
wielu pasmach, w tym w pasmie 450 MHz – z wyjątkiem różnic w nadajnikach 
i odbiornikach radiowych cała reszta systemu pozostaje ta sama; 

• możliwość wykorzystywania różnych szerokości kanału radiowego (1,4/3/5/10/20 
MHz); 

• możliwość agregacji kanałów radiowych (w tym rozłącznych), w celu uzyskania 
większych przepustowości – do 5 kanałów dla wersji LTE-A i do 32 kanałów w 
wersji LTE-A-PRO (osiągane maksymalne przepustowości to 3,3 Gb/s); 

• możliwość dołączenia do sieci LTE stacji bazowych sieci 5G (tzw. wersja 5G Non-
Standalone) – jest to obecnie podstawowy sposób wdrażania sieci 5G w Europie; 

• LTE dynamicznie przydziela użytkownikom zasoby radiowe, których kwantem jest 
blok 180 kHz/1 ms; dynamiczna alokacja zasobów do połączenia realizowana jest 
stosownie do wymaganej przepustowości i innych cech połączenia, jak 
opóźnienie, niezawodność transmisji (następuje to na podstawie wyboru 
parametru QCI); 

• urządzenia płaszczyzny sterowania EPC (MME, HSS, PCRF) są wydzielone 
funkcjonalnie od urządzeń płaszczyzny danych (SGW, PGW), co predestynuje je 
do implementacji programowej w środowiskach wirtualnych (taki też jest trend), 
zapewniając obniżkę kosztu CAPEX i znacząco ułatwiając wdrożenie nowych 
funkcji; 

• wszystkie urządzenia LTE komunikują się za pomocą protokołu IP, a w 
płaszczyźnie sterowania wykorzystywany jest protokół SCTP. Podejście takie 
znacząco obniża koszt transmisji danych między urządzeniami sieci; 

• w LTE nie ma komunikacji głosowej. W tym celu wymagana jest platforma IMS 
(VoIP), która umożliwia komunikację grupową, połączenia push-to-talk, Instant 
Messaging oraz możliwość realizacji usług wizyjnych; 

• podsystem radiowy wykorzystuje topologię kratową (interfejs X2), co znacząco 
podnosi niezawodność podsystemu radiowego w porównaniu z poprzednimi 
generacjami 3GPP; 
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• rozwiązanie zautomatyzowanego zarządzania siecią RAN zwane SON (ang. Self- 
Organizing Network) zapewnia automatyczną konfigurację nowych stacji 
bazowych eNodeB, optymalizację ich pracy oraz wykrywanie awarii. Podejście to 
znacząco redukuje OPEX i zwiększa niezawodność systemu dzięki szybkim 
czasom reakcji i wyeliminowaniu czynnika ludzkiego; 

• programowalność terminalu (Android, iOS); 

• możliwość wykorzystania interfejsów telematycznych typu USB dongle 
sterowanych za pomocą poleceń AT; 

• technika DECOR (LTE) i Network Slicing (5G) umożliwia tworzenie wirtualnie 
odseparowanych sieci wykorzystujących tę sama infrastrukturę radiową, 
np. wydzielenie sieci głosowej czy IoT;  

• możliwość pracy terminali w ramach funkcji Proximity Services (ProSe):  

◦ praca bezpośrednio między terminalami poza zasięgiem stacji bazowych – 
scenariusz out of coverage; 

◦ praca bezpośrednio między terminalami z umiarkowanym wsparciem stacji 
bazowej (tylko kontrola zasobów radiowych) – scenariusz in coverage; 

◦ połączenie ze stacją bazową poprzez terminal pośredniczący – scenariusz 
partial coverage, odpowiednik trybu DMO w sieci TETRA; 

• mechanizm Relay (stacje przekaźnikowe) umożliwia zwiększenia zasięgu 
podobnie jak ma to miejsce w sieci TETRA; 

• możliwość obsługi ruchu IoT w trybach NB-IoT oraz LTE-M (szczegółowy opis 
w podrozdziale 7.5). 

7.3.1 Wykorzystanie sieci LTE dla potrzeb łączności krytycznej 
W lutym 2019 roku w ramach projektu BroadWay38 opublikowano zaproszenie do składania 
ofert w celu pozyskania rozwiązań umożliwiających wprowadzenie ogólnoeuropejskiego 
mobilnego szerokopasmowego systemu bezpieczeństwa publicznego. Celem jest 
umożliwienie „mobilności operacyjnej” – zdolności reagowania w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego do przeprowadzania operacji w dowolnym miejscu w Europie, kiedy tylko jest to 
konieczne, oraz we współpracy z ratownikami zlokalizowanymi w dowolnym miejscu 
w Europie. Jak wynika z przedstawionej w poprzednich rozdziałach analizy, sieć LTE ma 
wiele cech, które umożliwiają wykorzystanie jej jako radiowej szerokopasmowej, 
wielousługowej sieci krytycznej. Organizacja CEPT opublikowała raport „Zharmonizowane 
warunki i pasma widma dla wdrożenia przyszłej europejskiej sieci szerokopasmowej. 
Systemy ochrony i usuwania skutków awarii (BB-PPDR)”. Raport opisuje ścieżkę dojścia do 
docelowego stanu rozwiązań PPDR w Europie obejmującą m.in. prace nad standaryzacją 
częstotliwości w zakresach 700 i 400 MHz, wdrażanie nowych rozwiązań do standardów 
3GPP tak, aby wymagania PPDR były powszechnie dostępne w nowych sieciach LTE i 5G, 
zalecenia dotyczące współdziałania i ewentualnej migracji z systemów poprzedniej generacji 
takich, jak TETRA do standardów LTE/5G. Przewaga LTE w takich zastosowaniach dotyczy 
komunikacji wizyjnej, obsługi ruchu IoT o małych opóźnieniach oraz szerokopasmowej 
transmisji danych. Przewidywany horyzont czasowy wdrażania nowych systemów PPDR to 
                                                
38 https://www.broadway-info.eu/ 
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lata 2018–2025 z celem wygaszania sieci poprzednich generacji po tym czasie. Raport 
CEPT zaproponował oparcie się o koncepcję „elastycznej harmonizacji”, aby umożliwić 
efektywne wdrożenie rozwiązań PPDR. Obejmuje to trzy główne elementy: 

• wspólny standard techniczny (tj. LTE i jego ewolucja); 

• elastyczność krajową w zakresie decydowania o tym, jakie spektrum i jakie 
konkretne zakresy częstotliwości powinny być przeznaczone dla sieci BB-PPDR 
w ramach zharmonizowanego zakresu(-ów) częstotliwości, zgodnie z potrzebami 
krajowymi; 

• krajowy wybór najbardziej odpowiedniego modelu wdrożenia (dedykowanego, 
komercyjnego lub hybrydowego). 

Rozwiązanie komunikacji krytycznej, nazwane LTE Mission Critical (LTE-MC), było jednym z 
priorytetów działań 3GPP w ostatnich latach. Prace rozpoczęto w ramach wersji Rel 12 i są 
one kontynuowane aż do dzisiaj. Należy podkreślić, że dostosowanie sieci LTE do wymogów 
komunikacji wymagało znacznego wysiłku – opracowano kilkanaście nowych specyfikacji 
3GPP, a przynajmniej kilkadziesiąt wymagało aktualizacji. Dla standaryzacji komunikacji 
krytycznej powołano w 3GPP grupę roboczą nazwaną SA6 WG39.  

Już przed wersją Rel 13 (2016 rok) w 3GPP rozpoczęło prace nad mechanizmami 
przydatnymi do implementacji usług LTE-MC. W szczególności, LTE-MC korzysta z 
komunikacji multicast/broadcast eMBMS (ang. enhanced Multimedia Broadcast and 
Multicast Service), połączeń grupowych (GCSE), rozszerzeń dla platform IMS oraz usług 
bezpośredniej komunikacji device-to-device (tzw. Proximity Services, ProSe). Dla potrzeb 
komunikacji krytycznej wprowadzono nowe klasy łącza Radio Access Bearer (QCI). 

Rozwiązanie ProSe opracowano pierwotnie z myślą o optymalizacji ruchu w sieci radiowej, 
zmniejszeniu opóźnień transmisyjnych oraz wprowadzaniu zbliżeniowych usług 
kontekstowych. Usługi ProSe są wykorzystywane dla potrzeb komunikacji między 
samochodami (V2X) i w przyszłości będą wykorzystywane dla komunikacji między dronami 
(Rel 17). Usługi te umożliwiają wykorzystanie terminala, jako stacji przekaźnikowej (Relay) 
oraz bezpośrednią komunikację między terminalami (ang. device-to-device, D2D). Konieczne 
są pewne rozszerzenia dotyczące wykorzystania usług ProSe dla potrzeb komunikacji 
krytycznej. Warto również zauważyć, że komunikacja ProSe wymagała rozwiązania 
problemu interferencji, bezpieczeństwa komunikacji czy przydzielania terminalom ProSe 
adresów IP. 

Wymagania usługowe o kluczowym znaczeniu dla komunikacji krytycznej, zawarte w 
specyfikacjach TS 22.179, TS 22.280, TS 22.281 i TS 22.282 (Rel 13 i 14) zostały w 
większości spełnione przez architekturę i specyfikacje protokołów w wersjach Rel 13, 14 i 15. 
Standardy 3GPP zapewniają możliwość wykorzystania LTE do zaawansowanej komunikacji 
dyspozytorskiej: push-to-talk, push-to-video, lokalizację użytkowników/urządzeń, możliwość 
integracji z czujnikami biometrycznymi bądź chemicznymi umieszczonymi na kombinezonie, 
określenie położenie brygad w terenie, priorytetyzację alokacji zasobów i połączeń 
użytkowników – również w sieciach wykorzystujących infrastrukturę komercyjną (z 
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zasad neutralności sieci w przypadku sieci 
komercyjnych). W wersji 3GPP Rel 14 (wrzesień 2017 roku) wprowadzono rozszerzenia do 
usługi Mission Critical push-to-talk (MCPTT) oraz usług Mission Critical Data (MCData) i 

                                                
39 https://www.3gpp.org/specification-s-groups/sa-plenary/sa6-mission-critical-applications 
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Mission Critical Video (MCVideo). Platforma IMS/LTE-MC zapewnia pełną emulację usług 
głosowych sieci TETRA (komunikacja grupowa, push-to-talk). 

W ramach prac Rel 15 (marzec 2018 roku) zdefiniowano po raz pierwszy architekturę LTE-
MC zapewniającą współpracę ze starszymi systemami, takimi jak TETRA lub P25, dla usług 
głosowych i przesyłania krótkich wiadomości, ale specyfikacje protokołu dla takiej 
funkcjonalności pojawiły dopiero we wrześniu 2019 roku (Rel 16).  

Wymagania dotyczące komunikacji krytycznej na skutek postępu prac grupy SA6 zostały 
zmodyfikowane. Modyfikacje obejmują zarówno dodanie nowych funkcji, jak również 
wprowadzeni poprawek do funkcji istniejących, ponieważ niektóre wymagania, np. dotyczące 
kluczowych informacji o lokalizacji terminali, nie były obsługiwane w poprzednich wersjach. 
Obecnie w 3GPP trwają prace nad wersjami Rel 16 I Rel 17, które również obejmują usługi 
komunikacji krytycznej (w tym usługi realizowane przez sieć 5G). Wiele nowych oraz 
zaktualizowanych zaleceń dotyczących komunikacji krytycznej, w tym: procedur testowych 
dla usług komunikacji krytycznej; sygnalizacji MCPTT, MCData, MCVideo; procedur 
zarządzania usługami LTE-MC; zarządzanie komunikacją grupową LTE-MC; współpracy z 
rozwiązaniami TETRA i P25, czy też dotyczących bezpieczeństwa usług LTE-MC 
opublikowano we wrześniu 2019 roku4041. W toku są prace nad42: 

• trybem pracy stacji bazowej bez połączenia z siecią (Mission Critical services support 
in the Isolated Operation for Public Safety mode of operation, TS 23.180); 

• rozszerzeniami istniejących standardów dotyczące funkcji lokalizacyjnych (TR 
23.744); 

• regułami dostępu do usług sieci komunikacji krytycznej (TR 23.788). 

Jak wynika z przedstawionej analizy, LTE-MC jest niezwykle zaawansowanym rozwiązaniem 
szerokopasmowej sieci łączności krytycznej i znakomita liczba specyfikacji dotyczących 
takiej łączności została już opracowana. Ze względu na fakt, że wiele z nich pojawiło się w 
drugiej połowie 2019 roku brak jest jeszcze oferty producentów kompatybilnych rozwiązań43. 
Powinna się ona pojawić wkrótce. Jako pewien problem dotyczący specyfikacji LTE-MC 
wymienia się brak dostępnych terminali wspierających usługi ProSe oraz ich ograniczoną – 
przez obecne specyfikacje – moc, która zapewnia zasięg na poziomie 1 km dla pasma 700 
MHz (przełoży to się zapewne na około 1,5 km dla pasma 450 MHz). Mimo sceptycznych 
głosów44 pojawiło się już komercyjne wdrożenie rozwiązania V2X/ProSe w miejscowości 
Suzhou w Chinach – specjalne terminale zainstalowano w ponad 2000 samochodów. 

Sieć LTE-MC jest obecnie jedynym szerokopasmowym rozwiązaniem łączności krytycznej 
mającym znaczące międzynarodowe i standaryzacyjne wsparcie. Jej zdolności transmisji 
danych są przynajmniej o dwa rzędy wielkości większe, a funkcjonalność znacznie bogatsza 
niż rozwiązań wąskopasmowych typu P25 czy TETRA. 

W celu zapewnienia pokrycia na obszarach, na których brak jest zasilania opracowano 
plecakowe rozwiązania kompletnych sieci LTE lub stacji bazowych, które dla uruchomienia 
wymagają jedynie dołączenia do sieci IP. Mogą być one uruchomione w czasie kilkunastu minut, 
zapewniają zasięg rzędu kilku kilometrów i stosunkowo niski pobór mocy. Oznacza to, że 
zamiast budowy na terenie całego kraju infrastruktury zdolnej pracować stosunkowo długo przy 

                                                
40 https://www.3gpp.org/DynaReport/TSG-WG--S6.htm 
41 https://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/WG6_MissionCritical/Latest_draft_SA6_Specs/ 
42 https://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/WG6_MissionCritical/TSGS6_034_Reno/agenda/ 
43 https://blogs.keysight.com/blogs/inds.entry.html/2019/04/30/mcptt_begins_rollout-w8tT.html 
44 https://www.rrmediagroup.com/Features/FeaturesDetails/FID/884 
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braku zasilania, można stworzyć system przewoźnych stacji LTE, które w przeciągu kilku godzin 
(a zatem czasu, w którym normalna infrastruktura ma zasilanie bateryjne) są w stanie zapewnić 
pokrycie na wybranym obszarze – z założenia nie jest to obszar całego kraju czy też 
województwa. Rozwiązanie takie, które można nazwać LTE-MC On-Demand, powinno jednak 
zostać standaryzowane przez 3GPP, co znacząco upowszechni jego wdrożenie. Podstawą prac 
może być opracowywane właśnie zalecenie dotyczące pracy stacji bazowej LTE-MC w 
przypadku braku łącza (backhaul) do sieci EPC (TS 23.180). 

Jak wynika z przedstawianych w poprzednich rozdziałach obecnych i przyszłych potrzeb 
sektora energetyki należy spodziewać się, że transmisja danych (w związku z automatyzacją 
zarządzania) będzie dominować nad komunikacją głosową, której znaczenie (a zatem 
znaczenie systemu TETRA) będzie malało. Unikalne do tej pory cechy TETRA, które 
predestynowały ją do łączności w sytuacjach kryzysowych (tryb łączności bezpośredniej, 
DMO), mogą być obecnie z powodzeniem realizowane przez sieć LTE-MC. Istniejące w 
Polsce instalacje systemu TETRA, używane w większości w energetyce wyspowo mogą być 
zintegrowane z sieciami LTE-MC.  

7.4 Sieć 5G 

Sieć 5G jest ewolucją sieci LTE. Pierwsze kompletne standardy 3GPP opisujące sieć 5G 
pojawiły się w grudniu 2018 roku, a pierwsze wdrożenie w kwietniu 2019 roku (Korea 
Południowa). W roku 2019 spodziewane są dalsze wdrożenia sieci 5G. Sieć 5G wykorzystuje 
podobne mechanizmy łącza radiowego, jak sieć LTE. Umożliwia jednak wykorzystanie 
innych odległości między nośnymi (15, 30 i 60 kHz, a w przypadku LTE – standardowo 15 
kHz) i krótsze czasy transmisji bloków radiowych (parametr TTI), co ma zapewnić 
ograniczenie przetwarzania informacji w podsystemie radiowym zwanym New Radio (NR) do 
0,5 ms. Podsystem radiowy NR wykorzystuje nowe pasma częstotliwościowe, m.in.: 3,5–
3,7 GHz, 12 GHz, 28 GHz. Wykorzystanie wysokich pasm umożliwia tworzenie kanałów 
znacznie szerszych niż w LTE (100 MHz) i zapewnia zwiększoną pojemność stacji bazowej 
w stosunku do sieci LTE. Dodatkowe techniki takie, jak dynamiczne kształtowanie wiązki 
radiowej, systemy wieloantenowe massiveMIMO, wpływają na zwiększenie pojemności 
systemu. Sieć 5G potrafi obsłużyć wiele zwirtualizowanych sieci łączności ruchomej za 
pomocą techniki zwanej network slicing. Technika ta umożliwia stworzenie wielu wirtualnych 
instancji sieci następujących rodzajów: 

• eMBB (ang. Enhanced Mobile Broadband) – network slice przeznaczony do 
obsługi ruchu strumieniowego (np. wizyjnego) o znacznym zapotrzebowaniu na 
pasmo, ale przy braku ostrych wymagań dotyczących opóźnień transmisji; 

• mMTC (ang. Massive Machine Type Communication) – network slice 
przeznaczony do obsługi ruchu IoT, który nie wymaga krytycznych opóźnień oraz 
niezawodności; 

• uRLLC (ang. Ultra-Reliable Low Latency Communication) – network slice, w 
którym transmisja danych realizowana jest z niewielkimi opóźnieniami (rzędu 1 
ms) oraz bardzo wysoką niezawodnością (rzędu 99,9999%). Ten typ komunikacji 
może być wykorzystywane do sterowania urządzeniami. 

Sieć szkieletowa 5G, zwana 5G Core, wspiera technikę Network Slicing, wirtualizację 
systemu za pomocą techniki NFV oraz tworzenia aplikacji płaszczyzny sterowania za 
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pomocą mechanizmu publish-subscribe (Service Based Architecture). System oferuje 
interfejs programistyczny dla twórców aplikacji usługowych. 

Istnieją dwa rodzaje wdrożeń sieci 5G – Standalone oraz Non-Standalone. Pierwsze 
rozwiązanie oznacza pełne wdrożenie sieci 5G składające się z podsystemu radiowego NR 
i sieci szkieletowej 5 GC. Rozwiązanie Non-Standalone polega na dołączeniu do 
podsystemu radiowego LTE stacji bazowych sieci 5G na zasadzie podrzędnej – stacja 5G 
(zwana gNb) podłączona jest do stacji LTE (eNb) sygnalizacyjnie. W celu takiej 
implementacji potrzebne są jedynie stosunkowo niewielkie zmiany oprogramowania sieci 4G. 
Rozwiązanie Non-Standalone jest preferowanym rozwiązaniem operatorów europejskich, 
którzy zaczną wdrażać to rozwiązanie od roku 2020. 

Instalacja sieci LTE umożliwi w przyszłości (o ile zajdzie taka potrzeba) integrację jej ze 
stacjami bazowymi 5G, zapewniającymi duże przepustowości na wybranych terenach. 
Inwestycja w LTE, jest więc inwestycją typu future-proof. 
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7.5 Obsługa ruchu IoT w sieciach rozległych  

Istnieje kilka wiodących rozwiązań do obsługi komunikacji Internetu Rzeczy (IoT), które 
zdobyły największy udział w rynku. Sigfox i LoRa używają nielicencjowanego pasma ISM 
(868 MHz). Z kolei NB-IoT i LTE-M są częścią systemu komórkowego LTE, z 
funkcjonalnościami zoptymalizowanymi pod kątem ruchu IoT. Technologie NB-IoT i LTE-M 
można uruchomić w każdym paśmie wykorzystywanym obecnie w sieciach LTE (w Polsce 
m.in. 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz itp.), w tym także w paśmie 450 MHz przeznaczonym 
dla sektora energii, co pozwoli jednocześnie na połączenie zalet propagacyjnych 
częstotliwości 450 MHz oraz LTE-M/NB-IoT. 

7.5.1 NB-IoT 
Rozwiązanie NB-IoT pojawiło się w 3GPP Release 13 standardu LTE i należy je traktować, 
jako modyfikację sieci LTE. NarrowBand-IoT (NB-IoT) to technologia dostępu 
bezprzewodowego w paśmie licencjonowanym. Dzięki wykorzystaniu funkcji bezpieczeństwa 
LTE, NB-IoT może również oferować wysoką niezawodność i bezpieczeństwo wbudowane 
do sieci komórkowych LTE. NB-IoT działa w kanale ok. 200 kHz, zapewnia przepustowość 
do 100 kb/s przy opóźnieniach rzędu 1,6 do 10 s. Rozwiązanie to oferuje szeroki zakres 
korzyści, w tym żywotność baterii do 10 lat (teoretycznie), zwiększenie bilansu łącza 
radiowego o 20 dB w stosunku do konwencjonalnych sieci starszych technologii 2G/3G oraz 
obsługę nawet kilkudziesięciu tysięcy połączeń na stację bazową po bardzo niskim koszcie 
(5 USD za urządzenie).  

Według stowarzyszenia GSMA, NB-IoT jest wdrażany na całym świecie w 57 sieciach 
komercyjnych w 38 krajach (stan na grudzień 2018 roku). NB-IoT może zmniejszyć swoją 
szybkość transmisji danych, aby zapewnić bardziej niezawodne połączenie. Gdy zasięg jest 
słaby, dane będą nadal transmitowane, aczkolwiek wolniej. Zapewnia to głębokie pokrycie, 
umożliwiając penetrację budynków.  

7.5.2 LTE-M 
Rozwiązanie LTE-M (często nazywane również CAT-M1 lub eMTC) jest oparte na 
szerokopasmowym interfejsie radiowym LTE (alokuje pasmo do 1,4 MHz) i zawiera 
ulepszenia IoT zapewniające znaczną żywotność baterii terminala i zwiększenie zasięgu. 
LTE-M został opisany przez 3GPP w wersjach Release 12 i 13 standardu LTE. Ma podobne 
zabezpieczenia LTE do NB-IoT i wykorzystuje podzbiór pasma sieci LTE. Wykorzystywane 
pasmo jest węższe niż LTE, co pozwala uprościć odbiornik radiowy. Prędkości transmisji 
danych są w związku z powyższym niższe niż w „standardowej” LTE, ale większe niż dla NB-
IoT – zasięg jest jednak nieco gorszy niż w przypadku NB-IoT. LTE-M można 
zaimplementować w sieci RAN oraz EPC jako aktualizację programową urządzeń. Podobnie 
jak w przypadku NB-IoT, LTE-M został zaprojektowany tak, aby zapewnić żywotność baterii 
do 10 lat (teoretycznie). LTE-M zapewnia najwyższą przepustowość spośród omawianych w 
niniejszym rozdziale rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy wynoszącą do 1000 kb/s oraz 
zaledwie do 50 ms opóźnienie transmisji. Te wysokie parametry łącza okupione są większym 
zużyciem energii przez terminal, co w konsekwencji oznacza niższy czas pracy na baterii. 
Rozwiązanie to może z powodzeniem być wykorzystywane w systemach automatyki 
pracujących ze sprzężeniem zwrotnym (monitorowanie połączone z rekonfiguracją/ 
sterowaniem). 

Przydatność LTE-M w energetyce potwierdzają wyniki z testów TAURON Dystrybucja S.A. 
przy współpracy z TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o., Integrated Solutions Sp. z o.o. 
oraz PySENSE Sp. z o.o. w ramach projektu pt.: „Pilotaż technologii LTE-M w zakresie 
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implementacji w systemach transmisji danych układów pomiarowych”, oraz wdrożenie ponad 
1,5 tys. liczników energii z modułami LTE-M przez innogy Stoen Operator w Warszawie. 

7.5.3 LoRa 
LoRa (skrót od Long Range) to otwarta specyfikacja sieci typu LPWA przeznaczona głównie 
dla urządzeń zasilanych bateryjnie oraz transmitujących małe porcje danych. Specyfikacja 
została opracowana przez organizację LoRa Alliance, a jej członkowie przygotowują protokoły 
wyższego poziomu definiujące interoperacyjność urządzeń i transfer danych między 
urządzeniami a serwerem użytkownika. LoRa wykorzystuje technikę adaptacyjnego widma 
rozproszonego opracowaną przez francuską firmę Semtech, będącą jednocześnie jedynym 
dostawcą rozwiązania radiowego dla tego systemu (jest to istotne ograniczenie przy budowie 
sieci ogólnokrajowej). Zasięg zależy od wykorzystywanej szybkości transmisji danych. Przy 
najniższej szybkości transmisji danych szacuje się, że bilans łącza jest o około 7 dB gorszy niż 
NB-IoT. Korzystanie z LoRa jest teoretycznie tańsze niż IoT oparty na 3GPP. Należy się tu 
jednak liczyć ze znacząco gorszą jakością i mniejszą dostępnością usług. LoRa korzysta z 
nielicencjonowanego widma (np. 868 MHz w UE). Nielicencjonowane widmo nie ma 
ustawowej ochrony przed zakłóceniami, aby umożliwić współistnienie wielu użytkowników i 
technik bezprzewodowych. W celu rozwiązania tego problemu wprowadzono ograniczenia w 
zakresie mocy i cykli pracy urządzeń bezprzewodowych korzystających z takiego pasma. W 
Unii Europejskiej specyfikacja LoRa ogranicza cykl pracy do 1%, co zapewnia obsługę wielu 
terminali, jednak ogranicza strumień danych pojedynczego urządzenia do bardzo niskiego 
poziomu. Stacja bazowa zapewnia przepustowość do 10 kb/s przy zasięgu 10–20 km (w 
zależności od warunków propagacyjnych). 

Obsługiwane są trzy różne typy urządzeń w zależności od wymaganego opóźnienia łącza 
i żywotności baterii: 

• klasa A – przeznaczona do czujników zasilanych bateryjnie. Jest to tryb najniższego 
poboru mocy, ale ma największe opóźnienie w wysyłaniu danych;  

• klasa B – przeznaczona dla siłowników zasilanych bateryjnie. Ma dodatkowe okna 
pobierania w porównaniu z klasą A, dlatego ten tryb wymaga więcej mocy, ale ma 
mniejsze opóźnienie;  

• klasa C – przeznaczona dla siłowników zasilanych z sieci, ma prawie stale otwarte 
okna odbioru, zamknięte tylko podczas transmisji. Ma więc najwyższy pobór mocy, 
ale zapewnia najniższe opóźnienie.  

Według specyfikacji urządzenia klasy A i B mogą osiągnąć do 10 lat żywotności baterii, ale 
(jak w przypadku innych technologii LWPA) zależy to w dużej mierze od ilości i częstotliwości 
przesyłania danych. LoRa ma bardzo elastyczną architekturę i pozwala na tworzenie sieci o 
różnych rozmiarach, od pokrycia na miejscu do miasta i kraju. Szereg operatorów oferuje 
usługi LoRa, a także prywatne sieci LoRa.  

Według LoRa Alliance (stan na marzec 2018 roku) obecnie na całym świecie jest 76 
operatorów LoRa, a sieci LoRa działają w około 100 krajach. Całkowite pokrycie zapewniono 
w Hiszpanii, Francji i Szwajcarii. Koszt stacji bazowych, których zasięg typowo wynosi 15 km, 
to około 1500 euro. 

Ze względu na pracę w paśmie nielicencjonowanym (w praktyce brak pewności transmisji z 
uwagi na mogące pojawić się interferencje) i uzależnienie od jednego dostawcy układu 
scalonego obsługującego interfejs radiowy, rozwiązanie to nie powinno być wykorzystywane 
w energetyce. 
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7.5.4 Sigfox 
Sigfox to firma oferująca sieć komunikacji M2M opartą o własne protokoły i technologie za 
pośrednictwem lokalnych partnerów. Sieć szkieletowa jest oparta o rozwiązania chmurowe 
z systemami końcowymi klienta połączonymi za pomocą technologii HTTPS. Celem Sigfox jest 
oferowanie globalnego, prostego, bardzo taniego i energooszczędnego rozwiązania 
komunikacyjnego dla dużej liczby obiektów lub „rzeczy”. Oprócz podstawowej usługi łączności 
IoT, Sigfox oferuje szereg usług o wartości dodanej w celu wsparcia wdrożenia rozwiązań IoT na 
skalę masową. Według Sigfox (stan na luty 2019 roku) 60 krajów jest w zasięgu Sigfox. Sieci 
pokrywają powierzchnię 3,8 mln km2. Sigfox używa zastrzeżonej technologii ultra 
wąskopasmowej (100 Hz) do wysyłania bardzo małych pakietów danych (12 bajtów na łączu 
uplink). Każda transmisja (do 100 b/s) jest powtarzana trzy razy na różnych częstotliwościach i 
może być odbierana przez dowolną stację bazową Sigfox w zasięgu. Taka częstotliwość i 
zróżnicowanie przestrzenne mogą zwiększyć odporność transmisji na zakłócenia. Szacuje się, 
że bilans łącza Sigfox jest o około 4 dB gorszy niż NB-IoT. Każda wiadomość wysyłana lub 
odbierana przez urządzenie zawiera token kryptograficzny. Opóźnienie transmisji wynosi 1 do 30 
s. Sigfox jest technologią z obszaru IoT, która oferuje obecnie najmniejsze możliwości 
transmisyjne. Rozwiązania Sigfox nie można kupić, można wykupić jedynie licencję na 
korzystanie z systemu. Podejście takie wyklucza wykorzystanie go dla potrzeb energetyki. 

7.5.5 Porównanie szczególnych aspektów technicznych technologii IoT 
Grupa Tauron w 2018 roku poddała badaniom cztery technologie komunikacyjne: LoRa, 
Sigfox, NB-IoT oraz LTE-M w ramach Laboratorium AMI i projektu „Realizacja prac 
rozwojowych polegających na analizie technologii odczytu liczników energii elektrycznej 
z wykorzystaniem nowych technologii transmisji danych w zakresie optymalizacji kosztów 
odczytu danych pomiarowych liczników komunalnych energii elektrycznej”. Projekt sprawdzał 
możliwości LoRa, Sigfox, NB-IoT w zakresie zdalnego odczytu licznika, wzrostu efektywności 
operacyjnej, identyfikacji korzyści dla OSD. Zastosowanie działania technologii w praktyce 
podzielono wg ilości transmitowanych danych, łatwości dostępności infrastruktury, 
bezpieczeństwa, kosztów urządzeń końcowych. Testy terenowe wykazały różnice 
w możliwościach uzyskania jak największej odległości między licznikiem energii elektrycznej 
a stacją bazową dla każdego z rozwiązań.  

Tabela 1. Porównanie różnych technologii transmisji45
 

 LoRa  Sigfox  NB-IoT LTE-M 
Zasięg w 
miastach  

maks. 2 km podobne jak LoRa, 
ale uzależnione 
bardziej od 
umiejscowienia 
stacji bazowej 

od 2 do 8 km Sprawdzono 
lokalizacje 
wewnętrzne, 
piwnice – nie 
odnotowano 
problemów z 
zasięgiem. 

Zasięg poza 
miastami  

od 7 do 23 km od 4 do 10 km 

Potrzeba 
reorganizacji 
infrastruktury 
sieciowa  

Istnieje potrzeba reorganizacji modelu 
pozyskiwania danych z urządzeń końcowych. 
LoRa nie umożliwia komunikacji pomiędzy 
urządzeniami. 

Brak potrzeby reorganizacji sieci,. 
Kwestie topologii sieciowej np. adresy IP 
nie wymagają zmiany wobec obecnych 
modeli. 

Bezpiecze ństwo  Dwie warstwy zabezpieczeń 
- na poziomie sieciowym i 
na poziomie aplikacji. 
Klucze i szyfrowanie 
AES128. 

Szyfrowanie AES128, 
identyfikacja i 
uwierzytelnienie 
między urządzeniem 
IoT a stacją bazową. 

Zabezpieczenia oparte na tokenizacji i 
ochrona interfejsu radiowego. Szczegóły 
definiuje 3GPP. 

                                                
45 https://www.basvankaam.com/2017/08/15/all-things-connected-the-i-in-the-iot-a-closer-look-part-

three/, https://www.psc-europe.eu/white-papers/psce-white-paper-13-iot-for-public-
safety/download.html  



Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej 

  Strona 79 

 

7.5.6 Podsumowanie 
Poszczególne rodzaje technologii transmisji IoT mają różne zastosowania, zalety i wady. 
Ze względu na swój usługowy charakter należy zdyskwalifikować rozwiązanie Sigfox, a ze 
względu na pracę w paśmie nielicencjonowanym rozwiązanie LoRa. 

Na bazie sieci LTE 450 MHz można uruchomić usługi NB-IoT i LTE-M1 z zabezpieczonym 
dostępem do pasma i standaryzacją urządzeń wg 3GPP. Dla inteligentnej sieci 
energetycznej istotny jest nie tylko odczyt liczników, ale konfiguracja i komunikacja w drugą 
stronę (np. w celu konfiguracji sieci energetycznej), do czego w szczególności nadają się 
rozwiązania NB-IoT i LTE-M: 

• NB-IoT – predestynowane jest do transmitowania krótkich, maksymalnie 
kilkusetbajtowych wiadomości, a nie ciągłej transmisji;  

• LTE-M – pozwala na transmisję większej liczby danych (najwięcej z 
porównywanych standardów) i komunikację w czasie rzeczywistym (małe 
opóźnienia). 

Analizy wskazują, że wiodącymi technikami stają się LTE CAT-M1 (LTE-M) oraz LTE NB-
IoT. Według raportu firmy ABI Research 60% wszystkich urządzeń IoT podłączonych do 
sieci w 2026 roku będzie wykorzystywało jeden z tych dwóch standardów transmisji IoT 
opartej o technologie LTE. 

Rozwiązania LTE-M i NB-IoT to de facto usługi sieci LTE. W przypadku własnej sieci LTE ich 
implementacja jest niezwykle łatwa. Dodatkową korzyści tego podejścia jest brak 
oddzielnego systemu zarządzania, który jest konieczny w przypadku chociażby sieci LoRa 
połączonej z wykorzystaniem sieci LTE do innych celów, np. transmisji głosowej.  

Jak wynika z powyższej analizy, szczególnie interesujące są rozwiązania LTE-M i NB-IoT, 
które mogą być wdrożone dla potrzeb usług IoT niskonakładowo wraz z siecią LTE, bez 
konieczności budowy dodatkowej infrastruktury radiowej. 
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8 LTE 450 i inne rozwi ązania ł ączności – sytuacja rynkowa 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną wybrane wdrożenia sieci LTE dla potrzeb 
łączności krytycznej (LTE-MC) bądź ich plany.  

8.1 Wdro żenia systemów komunikacji LTE krytycznej i energety cznej w 
paśmie 450 MHz  

Niemcy: Firmy innogy, 450connect i Ericsson rozpoczęły pilotażowy projekt budowy 
i eksploatacji mobilnej sieci radiowej LTE 450 w Niemczech. Pierwsza stacja radiowa została 
uruchomiona w obszarze sieci elektrycznej DSO Westnetz (część grupy innogy) w zakładzie 
Gerstein w Werne. W najbliższych miesiącach planowane jest przetestowanie komunikacji 
głosowej, a w szczególności tzw. aplikacji inteligentnej sieci. W ramach projektu 
pilotażowego firma innogy zapewnia serwisy radiowe, a jej pracownicy przeprowadzają testy 
różnych aplikacji sieci LTE 450 w terenie. Operator sieci komórkowej i właściciel licencji 
częstotliwości 450connect zapewnia planowanie, budowę i obsługę serwisów radiowych 
i niezbędne prawo do korzystania z częstotliwości. Ericsson dostarcza wymaganą 
technologię systemową i gwarantuje wsparcie techniczne podczas operacji i testów. Celem 
wspólnego projektu jest zaprezentowanie użyteczności znormalizowanej technologii LTE 
w paśmie częstotliwości 450 MHz dla potrzeb komunikacji w branży energetycznej. 
W szczególności przetestowana zostanie komunikacja głosowa, kontrola 
zdecentralizowanego wytwarzania energii, systemy telekontroli i inteligentne bramki 
pomiarowe.  

Austria : ArgoNET, Energie Steiermark. ArgoNET GmbH, właściciel licencji 450 MHz 
w Austrii, buduje i obsługuje wysokiej jakości sieci bezprzewodowe dla szczególnie ważnej 
i bezpiecznej transmisji danych na rozwijającym się rynku komunikacji maszynowej (M2M). 
Rozwiązania komunikacyjne skierowane są przede wszystkim do firm i operatorów 
posiadających krytyczne usługi w sektorach energetycznym, transportowym i zdrowotnym, 
a także innych dostawców infrastruktury w administracji publicznej. Przy udziale firmy 
energetycznej Energie Steiermark AG, jako partnera strategicznego i inwestora, nowe, 
wysokiej jakości i bezpieczne usługi radiowe w całej Austrii zostaną udostępnione kolejnym 
firmom i organizacjom. Wdrożenie nowej, ogólnokrajowej sieci radiowej odbywa się 
stopniowo i we współpracy z istniejącymi uczestnikami rynku. Pierwsze oferty oparte na 
standaryzowanej technologii mobilnej 4G i 5G będą dostępne od 2020 roku.  

Finlandia : Założona w 2014 roku firma Ukkoverkot Oy zapewnia dostosowaną do potrzeb 
prywatnych klientów komunikację komórkową, w celu wspierania cyfryzacji operatorów 
przemysłowych i służb bezpieczeństwa. Klientami są m.in. Konecranes, Sandvik, Finavia, 
Steveco, Port Oulu, Port Kokkola, VR Group (fińskie koleje państwowe) i Fińskie Siły 
Obronne. Ukkoverkot obsługuje fińskie prywatne sieci LTE o częstotliwości 2,6 GHz 
i 450 MHz. Pasmo częstotliwości 2,6 GHz umożliwia także usługi oparte o technikę 5G.  

Norwegia /Dania : Ice Group to firma telekomunikacyjna z ogólnokrajowymi sieciami 
w Norwegii i Danii. W Norwegii firma obsługuje sieć komórkową opartą wyłącznie o 4G (LTE), 
dostarczając smartfony, rozwiązania M2M, IoT i mobilne usługi szerokopasmowe. W 2019 
roku firma otrzymała licencję na wykorzystywanie częstotliwości LTE 450. Ice Group oferuje 
również mobilne usługi szerokopasmowe, M2M i usługi IoT w Danii za pośrednictwem własnej 
sieci. 
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Rosja : Tele2 Rosja jest operatorem rosyjskiej sieć LTE w paśmie 450 MHz pod marką 
Skylink. Kluczową zaletą sieci LTE 450 jest zasięg i szybka transmisja danych nawet na 
odległych obszarach. Stacja bazowa Tele2, pracująca w paśmie 450 MHz, jest w stanie 
pokryć obszar o promieniu do 20 km. Poza tym uzyskano dobry odbiór sygnału w budynkach 
o złożonych cechach konstrukcyjnych i piwnicach.  

8.2 Wdro żenia systemów komunikacji krytycznej i energetyczne j w 
innych pasmach LTE  

USA: Ogólnonarodowa sie ć komunikacji krytycznej w USA – FirstNet . W 2012 roku w 
Stanach Zjednoczonych został utworzony First Responder Network Authority (FirstNet), 
wdrażający po raz pierwszy „komunikację bezpieczeństwa publicznego opartą na 
standardach komercyjnych”. Sieć została oparta o technikę LTE w paśmie 700 MHz. Rząd 
Stanów Zjednoczonych zlecił komercyjnemu operatorowi sieci bezprzewodowej budowę i 
obsługę sieci FirstNet, żądając, aby oferent był w stanie wdrożyć zasięg na wszystkich 
obszarach, w tym na autostradach i obszarach wiejskich. Rząd przeznaczył 7 mld USD na 
finansowanie sieci. Pierwsze dedykowane zasoby sieciowe dla FirstNet zostały 
udostępnione do użycia w 2018 roku. Operator AT&T wdrożył wtedy pierwszą część 
publicznej sieci bezpieczeństwa FirstNet, instalując ponad 2500 stacji bazowych w USA  i 
wykorzystując wspomniane już pasmo 700 MHz (pasmo Band 14). AT&T planuje docelowo 
dodać 10 tys. kolejnych stacji bazowych w celu zapewnienia pełnego pokrycia kraju.  

USA: Southern Linc US – operator sieci komunikacyjn ej dla energetyki . Southern Linc, 
spółka zależna Southern Company, jest regionalnym operatorem sieci bezprzewodowej 
z siedzibą w Atlancie, oferującym sieci metropolitalne i na obszarach wiejskich w Alabamie, 
Georgii, południowo-wschodniej Missisipi i północno-zachodniej Florydzie. Firma Southern 
Company, zintegrowana firma z branży elektrycznej i gazowej, obsługująca 9 mln klientów, w 
odpowiedzi na znaczące zdarzenia pogodowe (m.in. katastroficzne w skutkach huragany i 
tornada), postanowiła wybudować sieć komunikacji bezprzewodowej na całym swoim 
obszarze geograficznym. Oryginalna sieć Southern Linc była systemem Motorola iDEN 
łączącym wiele opcji komunikacyjnych, w tym dwukierunkowe radio typu push-to-talk (PTT), 
usługę telefonii komórkowej, bezprzewodowy dostęp do Internetu, dane bezprzewodowe 
oraz przesyłanie wiadomości tekstowych i obrazkowych do jednego urządzenia 
przenośnego. Inną kwestią, która zaważyła na wyborze technologii były dostępne 
częstotliwości Southern Linc i zmaksymalizowanie wykorzystania posiadanego pasma. 
Technologia LTE pozwala na bardziej elastyczne rozmiary kanałów (1,4 MHz i 3 MHz) i 
może zostać wdrożona przy użyciu licencjonowanych częstotliwości dostępnych dla 
Southern Linc w paśmie 850 MHz.  

Czechy:  Firma Nordic Telecom uruchomiła w 2019 roku Czechach we współpracy z Nokią 
pierwszą na świecie sieć LTE obsługującą komunikację krytyczną (MCC) w niedawno 
udostępnionym paśmie 410–430 MHz. Rozwiązania techniczne Nokii pozwolą Nordic 
Telecom na zainstalowanie szerokopasmowej sieci bezpieczeństwa publicznego i pomocy 
w przypadku katastrof (BB-PPDR) oraz usług IoT w całej Republice Czeskiej. Nokia wdroży 
sieć radiową LTE, sieć IP, transport DWDM i zainstaluje rozwiązania aplikacji MCPTT (ang. 
Mission Critical Push-to-Talk). Dostarczony sprzęt umożliwia transmisję danych, a także 
połączenia głosowe, w tym grupowe.  
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8.3 Migracje z TETRA do LTE-MC na świecie  

W wielu krajach, w których zainstalowano wąskopasmowe sieci łączności krytycznej 
(TETRAPOL, TETRA), trwa migracja do rozwiązań szerokopasmowych. Są to m.in. 
przypadki:  

• sieć Virve – ogólnokrajowa sieć bezpieczeństwa publicznego w Finlandii; 

• sieć INPT – ogólnokrajowa sieć bezpieczeństwa publicznego we Francji; 

• sieć RUBIS – ogólnokrajowa sieć francuskiej żandarmerii; 

• sieć SIRDEE – ogólnokrajowa sieć bezpieczeństwa publicznego w Hiszpanii; 

• sieć policji federalnej w Brazylii; 

• sieć POLYCOM – ogólnokrajowa sieć bezpieczeństwa publicznego w Szwajcarii; 

• sieć IRIS – ogólnokrajowa sieć bezpieczeństwa publicznego w Meksyku. 

Finlandia – projekt Virve 2.0  

System komunikacji krytycznej w Finlandii opiera się o system TETRA i jest obsługiwany 
przez State Security Networks Group Finland (Erillisverkot). Ta sama firma została wybrana 
do obsługi mobilnej sieci szerokopasmowej, z której będą korzystać fińskie służby 
państwowe. Usługa Virve 2.0 będzie oparta na komercyjnych usługach mobilnych, które 
zostaną wybrane przez Erillisverkot w ramach procedury przetargowej. Virve 2.0 będzie 
wdrażane etapami do 2025 roku. Projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb użytkowników 
krytycznych dla szerokopasmowych usług transmisji danych wraz z ich wymaganiami w 
zakresie funkcjonalności, dostępności i zarządzania, które nie są obecnie spełnione przez 
fińskie komercyjne sieci komórkowe. Szczególny nacisk kładziony jest na komunikację w 
sytuacjach kryzysowych, transmisję wideo i danych, informacje o sytuacji kryzysowej. Wśród 
użytkowników sieci będą fińskie służby bezpieczeństwa, celne, firmy kolejowe, 
energetyczne, transportu publicznego. Przejście od obecnych usług Virve opartych na 
TETRA do usług szerokopasmowych nowej generacji będzie odbywać się etapami 
równolegle z rozwojem technicznym i standaryzacją. Faza wdrożeniowa i testowa będzie 
trwać do 2022 roku, kiedy to mają działać aplikacje do komunikacji Mission Critical. Całe 
wdrożenie ma się zakończyć w 2025 roku, kiedy to ma być wyłączona sieć TETRA. 

Francja  

W ramach projektu modernizacji sieci komunikacji krytycznej we Francji powstanie nowa sieć 
obejmująca infrastrukturę i usługi w celu zastąpienia obecnych usług TETRAPOL (INPT 
i RUBIS). Główne założenia projektu przewidują, że elementy sieciowe mają opierać się na 
obecnych komercyjnych sieciach 4G, a docelowo ewoluować do 5G. Wykorzystywana ma 
być też komercyjna infrastruktura wież oraz dedykowane częstotliwości paśmie 700 MHz, a 
docelowo również 400 MHz. Końcowym celem projektu jest posiadanie ogólnokrajowej sieci 
opartej na technologii LTE – RRF (Réseau Radio du Futur / Radio Network of the Future), 
która obejmie „taktyczne bańki” zapoczątkowane przez projekt PCSTORM (dla dodatkowej 
odporności i pojemności, wspomagane w ograniczonym zakresie przez wyspecjalizowaną 
infrastrukturę państwową, zwłaszcza dla Paryża i Petite Couronne). Z nowej technologii, 
takiej jak 5G, będzie można korzystać, jak tylko zostanie udostępniona. 

Program został uruchomiony w 2016 roku i realizuje model hybrydowy, który będzie 
wykorzystywał komercyjną infrastrukturę sieci radiowej w oparciu o następujące założenia: 
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• transport danych w komercyjnych sieciach 4G z zapewnieniem priorytetu przepływu 
danych dla komunikacji związanej z bezpieczeństwem publicznym; 

• usługi krytyczne obsługiwane przez państwowe centra danych (organizacja IT 
zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji); 

• usługi komunikacji krytycznej będą wykorzystywać bańki taktyczne (lokalne mini sieci) 
będące własnością państwa i obsługiwane przez organizacje PPDR.  

Niemcy  

W Niemczech trwają prace nad zbudowaniem ogólnonarodowej sieci szerokopasmowej 
transmisji danych uzupełniającej, a docelowo zastępującej, sieć TETRA BDBOS. Sieć ta jest 
jedną z najbardziej rozbudowanych sieci dla służb bezpieczeństwa na świecie. Podejście 
zakłada integrację z komercyjnymi dostawcami sieci komórkowych, współdzielenie sieci 
pracujących w paśmie 700 MHz i wykorzystanie dedykowanego pasma 450 MHz. 

Projekt zdefiniował wymagania dotyczące publicznej sieci szerokopasmowej dla organizacji 
bezpieczeństwa publicznego. Będzie potrzebna ulepszona i bezpieczna komunikacja 
szerokopasmowa. W szczególności konieczne są następujące funkcje: 

• przesyłanie wideo w czasie rzeczywistym oraz wysokiej jakości zdjęć; 

• wysoce niezawodna komunikacja; 

• dostępność na lądzie, morzu, w powietrzu, w budynkach; 

• priorytet nad innym ruchem (w sieciach współdzielonych z innymi użytkownikami); 

• zdolność do bezpośredniej komunikacji. 

Podejście do budowy sieci komunikacji krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa kraju 
w Niemczech:  

• przygotowania rozpoczęły się w 2019 roku, a planowane wdrożenie ma 
rozpocząć się od 2022 roku. Obecnie trwają testy. Dwustopniowy test ma na celu 
zdobycie praktycznej wiedzy na temat użyteczności i konceptualizacji hybrydowej 
infrastruktury szerokopasmowej dla niemieckiego PPDR; 

• Etap 1 (I + II kwartał 2019 roku): opracowanie szczegółowej koncepcji, 
opracowanie i planowanie scenariuszy testowych oraz zaproszenie do składania 
ofert; 

• Etap 2 (III + IV kwartał 2019roku i I + II kwartał 2020 roku): wdrożenie scenariuszy 
testowych/analiz i raportów z testów, a także aspektów prawnych, 
organizacyjnych i komercyjnych.  

Hiszpania – ewolucja sieci SIRDEE  

SIRDEE jest zintegrowaną usługą w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej dostępności 
łączności głosowej i radiokomunikacji dla hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
świadczoną przez Telefónica, w oparciu o sieć TETRAPOL. Hiszpańskie władze postanowiły 
migrować sieć SIRDEE do standardów LTE i następnie rozwijać do 5Gze względu na: 

• zwiększenie bezpieczeństwa publicznego; 

• zwiększenie przepustowości sieci; 
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• wykorzystanie nowego zakresu częstotliwości; 

• umożliwienie wdrożenia sieci prywatnych, publicznych lub mieszanych; 

• zapewnienie efektywności inwestycji. 

Sieć ma się opierać o rozwiązania LTE 450 / LTE 700 – testy zostały rozpoczęte w 2018 
roku. Zakres wstępnych testów w realistycznych scenariuszach (oparte na pasmach 
częstotliwości 450 MHz) obejmuje następujące aspekty: promieniowanie radiowe, usługa 
eMBMS (komunikacja grupowa multimedialna), geolokalizacja oraz interoperacyjność. 
Na 2019 rok planowane jest pilotażowe wdrożenie nowej testowej sieci w trzech regionach 
Hiszpanii.  

 

Wielka Brytania  

Sieć ESN to system komunikacji krytycznej nowej generacji, budowany we współpracy 
z firmą EE i oparty o komercyjne częstotliwości. Sieć ma zastąpić system Airwave oparty 
o rozwiązania TETRA. Prace nad nową siecią ESN trwają i mają przynieść następujące 
korzyści: 

• pozwolić służbom ratunkowym na bezpieczne działanie, współpracę i innowacje; 

• skupić się na krytycznej komunikacji głosowej, która ma być „lepsza niż Airwave”; 

• umożliwić również wdrożenie transmisji wideo i priorytetowego, szybkiego 
przesyłania danych w bezpiecznej sieci 4G (LTE).  

ESN ma przekształcić mobilną pracę służb ratunkowych poprzez pomoc służbom 
ratowniczym w szybkim reagowaniu na incydenty i ułatwienie komunikacji, zapewnić 
oszczędności ustalone na poziomie około 200 mln funtów rocznie, dać służbom ratowniczym 
nowoczesny system łączności i pozwolić im na likwidację systemu poprzedniej generacji 
(Airwave). Zakończenie migracji jest planowane na 2022 rok.  

8.4 Komercyjne sieci LTE 450  

Sieci LTE 450 działają od 2017 roku w ponad 10 krajach, w tym Danii, Finlandii i Norwegii. 
Sieć fińska pokrywa cały kraj i zapewnia przepustowość 25 Mb/s przy opóźnieniu transmisji 
rzędu 25 ms. Wykorzystywana jest technika wieloantenowa MIMO. W Norwegii 
zainstalowano 200 stacji bazowych wzdłuż wybrzeża, które zapewniają zasięg na morzu do 
100 km od brzegu. 

8.5 Dostawcy sprz ętu dla sieci LTE 450  

8.5.1 Dostawcy sieci 
Dostawcami sieci radiowej LTE 450 są m.in. Ericsson, Nokia, Huawei i ZTE. Te firmy 
posiadają w swoim portfolio radio, moduły radiowe dla pasma 450 MHz. Ericsson i Nokia 
wspierają wszelkie funkcjonalności LTE w paśmie 450 MHz, w tym m.in. LTE-M i 
NB-IoT. Dostawcy opracowali również przewoźną stację kompaktową, która jest zdolna do 
obsługi 400 aktywnych użytkowników, ma zasięg kilka kilometrów, a waży zaledwie 25 kg. 
Czas uruchomienia takiej stacji to jedynie 5 minut. Jest to idealne rozwiązanie do budowy 
sieci LTE 450 w trybie on-demand.  
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8.5.2 Dostawcy terminali 
Zarówno pod kątem modułów radiowych, jak i ekosystemu urządzeń końcowych, pasmo 
450 MHz jest pasmem dojrzałym i wykorzystywanym już w kilku krajach w Europie. Nie ma 
oczywiście tak szerokiego zakresu terminali jak w przypadku popularnych pasm LTE, ale na 
rynku są obecni producenci urządzeń końcowych –  dla producentów nie jest to specjalny 
problem, aby wśród interfejsów radiowych smartfona pojawił się interfejs pasma 450 MHz. 
Smartfony te, to typowe urządzenia sieci LTE pracujące najczęściej pod nadzorem systemu 
operacyjnego Android lub iOS (Apple). Wśród dostawców specjalizowanych terminali dla 
sieci LTE 450 można wymienić firmy: 

• Ruggear – produkuje terminale specjalne (ruggedized); 

• TD-Tech (spółka joint venture Nokii i Huawei) – terminale ruggedized; 

• ATEL – oferuje smartfony, terminale ruggedized, stacjonarne modemy CPE itp. 

• firmy Qualcomm, Altair, Mediatek, Ublox – produkują chipsety obsługujące LTE 
450, również na potrzeby LTE-M/NB-IoT; 

• dostępne są też gotowe moduły komunikacyjne dla LTE 450, które z 
powodzeniem mogą być implementowane w licznikach energii i routerach 
(produkty takich firm, jak TELIT, QUECTEL, UBLOX, ATEL, SIMCOM itp.). 
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9 Uwagi dotycz ące implementacji dedykowanej sieci LTE 450 dla 
potrzeb sektora energii w Polsce  

Jak wynika z przedstawionej wcześnie charakterystyki zapotrzebowania 
teleinformatycznego, sektor energetyczny wymaga usług transmisji danych IoT czasu 
rzeczywistego oraz bez wymagań czasowych, a także szerokopasmowej transmisji danych, 
obsługi ruchu głosowego, treści multimedialnej oraz komunikacji krytycznej. Preferowane 
rozwiązanie to komunikacja szerokopasmowa. Wszystkie te potrzeby spełnia sieć LTE.  

Polski sektor energetyczny, gazowy i paliwowy od 2018 roku posiada dedykowane pasmo 
450 MHz, które zgodnie z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego (art. 115), ma służyć na 
potrzeby „realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania 
sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, co pozwala na samodzielną realizację opisanych 
przypadków użycia techniki LTE (w tym CAT-M1 i NB-IoT). Wykorzystanie techniki LTE 450 
zapewni efekt skali, zgodność z ciągle rozwijanymi możliwościami standardu 3GPP, 
znacznie większą pojemność sieci w stosunku do sieci poprzednich generacji typu CDMA i 
TETRA. Rozbudowujący się ekosystem LTE zarówno w zakresie komunikacji krytycznej, jak i 
IoT, przekłada się na możliwość wyboru wśród rosnącej liczby urządzeń, dostawców 
i integratorów. Przenosi się to na większą konkurencję i korzyści ekonomiczne. 

Częstotliwości przyznane energetyce w Polsce na potrzeby komunikacji krytycznej należą do 
pasma 31 (Band 31) obejmującego zakres częstotliwości 452,5–457,5 MHz oraz 462,5–
467,5 MHz. Szerokość kanałów wynosi 5 MHz i umożliwia pracę w trybie FDD. 
Ta, stosunkowo niska, częstotliwość zapewnia znaczny zasięg, penetrację wewnątrz 
budynków i idealnie nadaje się do aplikacji IoT/M2M, takich jak inteligentne liczniki, 
inteligentne sieci i zdalne instalacje. Ericsson zademonstrował dla terenów podmiejskich 
(okolice Warszawy) zasięgi rzędu 15 km dla przepływności na poziomie 5 Mb/s i w 25 Mb/s 
w odległości do 5 km w kierunku downlink i około 4 Mb/s w kierunku uplink na całym 
analizowanym obszarze.  

We władaniu sektora energetyki jest nie tylko pasmo radiowe, ale również infrastruktura, 
która może być wykorzystana do budowy dedykowanej sieci LTE 450 MHz:  

• Istniejąca sieć światłowodów Operatorów Sieci Dystrybucyjnych i Przesyłowych 
(OSD i OSP); 

• istniejące obiekty energetyczne mogą być wykorzystane do lokalizacji w nich wież 
radiowych. 

Grupa PGE intensywnie testuje możliwości sieci LTE 450 MHz. Celem pilotażu jest 
potwierdzenie pełnej funkcjonalności komunikacji dyspozytorskiej o znaczeniu krytycznym, w 
tym push-to-talk (PTT) i push-to-video (PTV). Dodatkowo, ta sama sieć posłuży do transmisji 
danych automatyki elektroenergetycznej i odczytu liczników. Pierwsze połączenia zostały 
z sukcesem przetestowane na infrastrukturze zainstalowanej przez europejskich partnerów 
technologicznych w Augustowie, Warszawie, Wrześni i Poznaniu.  

Pasmo 450 MHz przyznane na potrzeby firm energetycznych otwiera nowe możliwości przed 
sektorem. Rozpoczęte prace analityczne nad zastosowaniami sieci LTE 450 powinny być 
kontynuowane w kierunku zbadania aspektów dotyczących bezpieczeństwa technicznego 
i cyberbezpieczeństwa rozwiązań dostępnych dostawców infrastruktury krytycznej. Razem 
z partnerami międzynarodowymi i organizacjami budującymi standardy należy dokonać 
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weryfikacji wykorzystania LTE 450 MHz do realizacji wyzwań stojących przed sektorem 
elektroenergetycznym w zakresie: 

• odczytów liczników (również na stacjach bilansujących), routerów oraz modemów; 

• infrastruktury Smart Grid; 

• Internetu Rzeczy (IoT); 

• zastosowań komunikacji Mission Critical – głosowej i wizyjnej wysokiej jakości, 
przesyłania danych. 

Należy włączyć do prac nad założeniami wykorzystania sieci LTE 450 MHz reprezentantów 
OSD zajmujących się pomiarami (odczytami liczników).  

Inne kwestie do rozważenia to weryfikacja istniejącej i planowanej infrastruktury własnej firm 
energetycznych (w tym obiektów wykorzystywanych na potrzeby sieci TETRA) pod kątem jej 
zdolności technicznej do nowych zastosowań (np. instalacji stacji bazowych LTE 450 MHz). 
Istnieje możliwość integracji nowej sieci LTE 450 z siecią TETRA, celem wykorzystania 
poniesionych kosztów budowy i wykorzystania tych rozwiązań przynajmniej na etapie 
przejściowym. 

Dodatkowa szansa o weryfikacja możliwości wykorzystania infrastruktury obcej przydatnej do 
budowy sieci w paśmie 450 MHz w okresie przejściowym, pozwalającej na szybsze i bardziej 
efektywne kosztowo wdrożenie technologii LTE 450 MHz – przykładowo zbadanie możliwości 
zastosowania wież, sieci transmisyjnej, ekip technicznych instalujących i utrzymujących sieci 
komórkowe dla innych operatorów telekomunikacyjnych.  
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10 Podsumowanie 

Głównym celem polityki energetycznej Polski jest bezpieczeństwo energetyczne przy 
zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszeniu 
oddziaływania sektora energii na środowisko przy optymalnym wykorzystaniu własnych 
zasobów energetycznych. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP240) 
przewiduje osiem kierunków strategicznych działań, do których należą: (1) optymalne 
wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, (2) rozbudowa infrastruktury wytwórczej i 
sieciowej energii elektrycznej, (3) dywersyfikacja dostaw gazu i ropy naftowej oraz 
rozbudowa infrastruktury sieciowej, (4) rozwój rynków energii, (5) wdrożenie energetyki 
jądrowej, (6) rozwój odnawialnych źródeł energii, (7) rozwój ciepłownictwa i kogeneracji oraz 
(8) poprawa efektywności energetycznej. Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 główną misją sektora energetycznego jest zapewnienie gospodarce, 
instytucjom i obywatelom stabilnych i optymalnie dostosowanych do potrzeb dostaw energii, 
po akceptowalnej ekonomiczne cenie. W sensie ogólnym – wedle zapisów Strategii – 
powinno się ją zrealizować poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych surowców oraz 
zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy sektorem wytwarzania i dostaw energii a 
reprezentantami odbiorców. Na poziomie operacyjnym proponuje się rozwijanie technologii 
magazynowania energii, wprowadzanie inteligentnych sieci energetycznych, rozwój 
elektromobilności, wprowadzanie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii.  

Integracja systemów OZE z siecią elektroenergetyczną w celu zapewnienia stabilności 
i niezawodności jej pracy wymaga zwiększenia ilości wymienianych informacji o pracy tych 
źródeł. Wdrożenia takich rozwiązań narzuca odpowiednie systemy komunikacji, które z 
jednej strony zapewnią dostęp do stosownych danych, ale jednocześnie dostęp ten będzie 
odpowiednio szybki i niezawodny. Równolegle z rozwojem OZE następuje rozwój źródeł 
rozproszonych. Są to z definicji mniejsze zbiory różnych źródeł działających na stosunkowo 
małym obszarze, funkcjonujące na niskich i średnich napięciach. Podobnie jak OZE, źródła 
rozproszone wymagają odpowiedniej współpracy z operatorem systemu.  

Spodziewana elektryfikacja transportu postępująca wraz z rozwojem samochodów 
elektrycznych, jest i będzie w najbliższym czasie dodatkowym impulsem do wzrostu zużycia 
energii elektrycznej oraz jej udziału w całkowitym bilansie energetycznym świata. Jej 
efektywna implementacja wymaga zapewnienia odpowiednia komunikacji między systemem 
energetycznym a samochodami.  

Rozwiązaniem poprawiającym efektywność energetyczną systemu jest magazynowanie 
energii. Może ono znacznie poprawić elastyczność bilansowania systemu, zarówno 
współpracując z dużymi źródłami energii, jak i źródłami odnawialnymi. Obecnie poziom 
rozwoju technologii magazynowania energii jest jeszcze niedostateczny dla zastosowań 
przemysłowych, jednak coraz niższe ceny baterii sprawiają, że tego typu rozwiązania mogą 
być stosowane na masową skalę przez odbiorców energii. Wymagają one cyfrowych 
mechanizmów integracji i nadzoru.  

Koniecznym elementem do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw jest modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej. Poza samą 
budową nowych źródeł energii oraz rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznych 
kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest zapewnienie, że cała 
infrastruktura systemu będzie działać niezawodnie. Wymaga to budowy odpowiedniego 
systemu monitorowania i sterowania siecią w oparciu o zaawansowanego technologie OT i 
tzw. inteligentne technologie. Takie rozwiązania pozwalają operatorom sieci z jednej strony 
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na odpowiednie śledzenie pracy całego systemu, a z drugiej umożliwiają na szybkie i 
efektywne reagowanie na sytuacje potencjalnie niebezpieczne dla ciągłości zasilania. Już w 
chwili obecnej sektor energetyczny stosuje automatykę rozproszoną do celów sterowania i 
kontroli procesów technologicznych (SCADA). Konieczny jest dalszy rozwój inteligentnej 
infrastruktury elektroenergetycznej oraz szersze wdrożenie inteligentnych urządzeń 
i rozwiązań u klientów, jak również zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej 
między elementami sieci. Polska osiągnęła pewien stopień zaawansowania, jeśli chodzi o 
rozwój inteligentnych liczników charakteryzujących się dwustronną komunikacją od i do 
operatora systemu elektroenergetycznego. Obecnie około 10% stanowią liczniki inteligentne 
(w liczbie 1,3 mln sztuk) i oczekiwany jest dalszy wzrost ich penetracji rynku.  

Wdrożenie rynku węzłowego wymaga dokładnego monitorowania sieci tak, aby dostępne 
dane były wystarczające dla kalkulacji właściwych cen we wszystkich węzłach. Poza samym 
monitorowaniem konieczne jest również wdrożenie systemów, które zapewnią możliwość 
zbierania tych danych w odpowiednio krótkim czasie, z odpowiednią częstotliwością i 
niezawodnością, a następnie ich przetwarzanie. W tym celu konieczny jest odpowiedni 
system komunikacji dostosowany do bieżących, ale też do planowanych, przyszłych potrzeb 
w tym zakresie.  

W celu sprostania nowym wyzwaniom sektor energii potrzebuje wydajnego i niezawodnego 
systemu łączności, który zapewni połączenie wszystkich obiektów w celu zbierania informacji 
o nich oraz sterowania nimi. System łączności powinien działać również w sytuacjach 
kryzysowych. Analiza wymaganych przez sektor energetyczny usług wykazała, że sieć 
łączności powinna zapewniać: 

• usługi dyspozytorskie (komunikacja głosowa, przesyłanie plików multimedialnych); 
Obecnie sieć dyspozytorska nie jest wykorzystywana do realizacji przekazów 
wizyjnych, jednak istnieje potrzeba zapewnienia sieci takich połączeń; 

• obsługę energetycznych systemów SCADA za pomocą sieci typu IoT, umożliwiającej 
wymianę znaczących, lecz niewielkich rozmiarów informacji z małymi opóźnieniami 
(dziesiątki milisekund) w sposób niezawodny;  

• obsługę OZE – w trybie normalnej pracy OZE będą zapewne wykorzystywać łączność 
przewodową, jednak w sytuacji kryzysowej konieczna jest łączność krytyczna; 

• odczytów liczników zużycia energii wymaga klasycznej sieci IoT o relatywnie niskich 
wymaganiach niezawodnościowych i opóźnieniach; w sytuacji kryzysowej do 
komunikacji z licznikami może być wykorzystywana łączność krytyczna; 

• obsługę elektromobilności wymaga wszechobecności, szybkości reakcji (pojedyncze 
sekundy), dyspozycyjności i niezawodności sieci łączności.  

A zatem, sektor energetyki wymaga usług transmisji danych IoT, szerokopasmowej 
transmisji danych, obsługi ruchu głosowego oraz ruchu multimedialnego. Oprócz 
zarządzania infrastrukturą, firmy energetyczne mają potrzeby związane z obszarem 
komunikacji krytycznej. Obecnie komunikacja krytyczna ewoluuje w stronę rozwiązań 
szerokopasmowych, które powinny zapewniać podobny zestaw usług, jak inne, 
wykorzystywane obecnie systemy łączności. Czyli nie tylko obsługę komunikacji głosowej, 
ale również szerokopasmową transmisję danych czy też obsługę ruchu IoT zarówno 
z wymaganiami czasu rzeczywistego, jak i bez takich wymagań. Wiąże się to 
z upowszechnianiem systemów SCADA, rozwiązań IoT, wykorzystywania sieci IP dla 
integracji platform przetwarzających informację czy też przekazu informacji multimedialnych, 
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w tym wizyjnych. Konieczna jest więc wielousługowa, szerokopasmowa łączność 
w sytuacjach kryzysowych.  

Dla zapewnienia łączności w sytuacjach kryzysowych wykorzystywane są systemy radiowe. 
Do niedawna podstawą takich systemów były rozwiązania typu TETRA, TETRAPOL, P25, 
DMR, DIGICOM 7. Rozwiązania te zostały opracowane stosunkowo dawno i głównie 
skupiają się wokół komunikacji głosowej, ich możliwości transmisji danych są bardzo 
ograniczone. Rozwiązanie TETRA jest obecnie popularne na całym świecie i 
wykorzystywane przez policję, dla potrzeb transportu, służb ratowniczych, na lotniskach w 
kolejnictwie itp. TETRA wyspowo zainstalowano w ponad 100 krajach. W kilkunastu krajach 
TETRA zapewnia pokrycie całego terytorium. W Korei Południowej, na Filipinach i w Maroku 
TETRA wykorzystywana jest dla potrzeb energetyki. Większość rozległych instalacji tego 
systemu miało jednak miejsce w latach 2003–2012, a obecnie obserwowana jest migracja 
wąskopasmowej łączności krytycznej do łączności krytycznej szerokopasmowej, która 
wykorzystuje rozwiązanie LTE-MC, czyli adaptacja sieci LTE do potrzeb łączności krytycznej. 
Sieć LTE-MC oferuje multimedialne usługi komunikacji grupowej (push-to-talk / push-to-
video) i jest obecnie traktowana, jako podstawowe rozwiązanie szerokopasmowej, krytycznej 
sieci łączności radiowej. Instalacja sieci LTE-MC umożliwi w przyszłości (o ile zajdzie taka 
potrzeba) jej integrację ze stacjami bazowymi 5G zapewniającymi duże przepustowości na 
wybranych terenach. Inwestycja w LTE jest więc inwestycją typu future-proof. Energetyka 
potrzebuje rozległych sieci IoT. Rozwiązanie LTE-M oparte na szerokopasmowym interfejsie 
radiowym LTE (alokuje pasmo do 1,4 MHz) i zawiera ulepszenia IoT zapewniające znaczną 
żywotność baterii terminala i zwiększenie zasięgu. Prędkości transmisji danych są w związku 
z powyższym niższe niż „standardowe” LTE, ale większe niż NB-IoT – zasięg jest jednak 
nieco gorszy niż w przypadku NB-IoT. LTE-M zapewnia wystarczające przepustowości i 
opóźnienia do wykorzystywania tego rozwiązania w systemach SCADA. Ze względu na 
pracę w paśmie nielicencjonowanym i uzależnienie od jednego dostawcy układu scalonego 
obsługującego interfejs radiowy, rozwiązanie LoRa nie powinno być wykorzystywane w 
energetyce. Rozwiązania Sigfox (sieć IoT) nie można kupić, a jedynie można wykupić 
jedynie licencję na korzystanie z systemu. Podejście takie wyklucza wykorzystanie go dla 
potrzeb energetyki.  

Wdrażanie rozwiązań sieci LTE-MC jest już faktem. W Czechach w 2019 roku uruchomiono 
pierwszą na świecie sieć LTE obsługującą komunikację krytyczną (MCC) w niedawno 
udostępnionym paśmie 410–430 MHz. W wielu krajach, w których zainstalowano 
wąskopasmowe sieci łączności krytycznej (TETRAPOL, TETRA) trwa migracja do rozwiązań 
szerokopasmowych. Są to m.in. przypadki: Virve (Finlandia), INPT (Francja), SIRDEE 
(Hiszpania), POLYCOM (Szwajcaria) czy IRIS (Meksyk). Prace nad wykorzystaniem sieci 
LTE 450 do komunikacji krytycznej mają miejsce w Niemczech, Austrii, Norwegii i Danii. W 
USA do takich potrzeb wykorzystywane są częstotliwości 700 i 850 MHz. W kilku krajach 
sieci komercyjne LTE zaczynają być stosowane do zapewnienia wielosektorowej łączności 
krytycznej (policja, służby miejskie itp.) z aktywnym mechanizmem roamingu wewnętrznego. 
Pojawiają się również koncepcje wykorzystania mechanizmu RAN Sharing w celu 
wydzielenia zasobów radiowych sieci komercyjnej LTE na potrzeby łączności krytycznej. 
Sieć taka dzieli jedynie zasoby radiowe z innymi sieciami – pozostała jej część jest 
wydzieloną sieci łączności krytycznej. Rozwiązanie może być wykorzystane, kiedy brakuje 
pasma dedykowanego dla łączności krytycznej. Ogólnie zaobserwować można, że 
w zależności od zastałego stanu realizowane są różne strategie łączności w energetyce. W 
wielu krajach, w różnym stopniu dla potrzeb łączności sektora energetyki i komunikacji 
krytycznej wykorzystywane są sieci publiczne. Zastosowanie takich sieci jest atrakcyjne ze 
względu na niski CAPEX i niemal natychmiastowe wdrożenie tego rozwiązania. Podejście 
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takie wiąże się jednak z pewnymi problemami. Kluczowe bowiem dla firm energetycznych 
jest: zapewnienie niezawodności, dyspozycyjności oraz odporności na sytuacje związane z 
katastrofami naturalnymi – zapewnienie łączności przez co najmniej 8 godzin po wystąpieniu 
awarii; bezpieczeństwo transmisji danych, które jest wyższe w sieci dedykowanej; poufność 
przetwarzanych danych; możliwość rekonfiguracji sieci bez konieczności długotrwałych 
uzgodnień biznesowych; zapewnienie pokrycia radiowego tam, gdzie znajdują się obiekty 
energetyczne – w tym wewnątrz budynków, dla obiektów zlokalizowanych z dala od skupisk 
ludzkich.  

Polski sektor energetyczny, gazowy i paliwowy od 2018 roku posiada dedykowane pasmo 
450 MHz, które zgodnie z nowelizacją Ustawy, ma służyć na potrzeby „realizacji zadań 
z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub 
dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”, co pozwala na samodzielną realizację opisanych przypadków użycia techniki LTE 
(w tym LTE-M i NB-IoT). Częstotliwości przyznane energetyce w Polsce na potrzeby 
komunikacji krytycznej należą do pasma 31 (Band 31) obejmującego zakres częstotliwości 
452,5–457,5 MHz oraz 462,5–467,5 MHz. Szerokość kanałów wynosi 5 MHz i umożliwia 
pracę w trybie FDD. Ta, stosunkowo niska częstotliwość zapewnia znaczny zasięg, 
penetrację wewnątrz budynków i idealnie nadaje się do aplikacji IoT takich, jak inteligentne 
liczniki, inteligentne sieci, nadzór wideo i zdalne instalacje. Według wstępnych szacunków 
ocenia się, że potrzeba zaledwie 10% stacji bazowych LTE pracujących paśmie 450 MHz w 
porównaniu do działających obecnie komercyjnych sieci LTE w paśmie 1800 MHz. W celu 
potwierdzenia tych danych konieczne jest jednak przeprowadzenie dogłębnych analiz z 
wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi planowania radiowego. We władaniu sektora 
energetyki jest nie tylko pasmo radiowe, ale również infrastruktura, która może być 
wykorzystana do budowy takich sieci – sieć światłowodów, wybudowana przez PSE, a 
administrowana przez OSD oraz obiekty energetyczne (do lokalizacji w nich wież radiowych). 
Zarówno pod kątem modułów radiowych, jak i ekosystemu urządzeń końcowych pasmo 
450 MHz jest pasmem dojrzałym i wykorzystywanym już w kilku krajach w Europie. Nie ma 
oczywiście tak szerokiego zakresu terminali, jak w przypadku popularnych pasm LTE, ale na 
rynku są obecni producenci urządzeń końcowych – dla producentów nie jest to specjalny 
problem, aby wśród interfejsów radiowych smartfona pojawił się interfejs pasma 450 MHz. 
Smartfony te to typowe urządzenia sieci LTE pracujące pod nadzorem systemu 
operacyjnego Android lub iOS (Apple). 

Należy zmierzać w kierunku budowy i wykorzystania własnej sieci LTE. Warto podkreślić, że 
sieć wielousługowa w sposób efektywniejszy wykorzystuje zasoby radiowe i transmisyjne niż 
sieć rozłączna, dodatkowo liczba systemów zarządzania zostaje zredukowana do jednego. 
Komercyjne sieci komunikacji ruchomej powinny być wykorzystywane tylko do niektórych, 
wybranych zadań o mniejszym znaczeniu krytycznym takich, jak np.: monitoring wideo. 
Dodatkowo powinno być to ograniczone do sytuacji wymagających odciążenia własnej sieci 
w zakresie usług niekrytycznych. Wykorzystanie techniki LTE 450 zapewni efekt skali, 
zgodność z ciągle rozwijanymi możliwościami standardu 3GPP, znacznie większą 
pojemność sieci w stosunku do sieci poprzednich generacji sieci tego typu (TETRAPOL, 
TETRA). Rozbudowujący się ekosystem LTE zarówno w zakresie komunikacji krytycznej, jak 
i IoT, przekłada się na możliwość wyboru wśród rosnącej liczby urządzeń, dostawców i 
integratorów. Przekłada się to na większą konkurencję i korzyści ekonomiczne. Istniejące w 
Polsce instalacje systemu TETRA używane w energetyce (w większości wyspowo), tak długo 
jak będzie to konieczne, mogą i powinny być zintegrowane z sieciami LTE-MC. 
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