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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

jeszcze parę tygodni temu byliśmy spokojni gdy słyszeliśmy 

o azjatyckim problemie z tą królewską nazwą. Następnie 

pojawił się w Europie i w końcu u nas. Przewrócił nasze 

dotychczasowe zasady życia społecznego i wprowadził 

niepokój. Wszystko wskazuje, że szczyt epidemii jeszcze 

przed nami i trudno przewidzieć jak długo ten stan jeszcze 

potrwa. Wiele dziedzin gospodarki praktycznie przestało 

funkcjonować, zawiesiło działalność. Podobnie jest z 

naszym stowarzyszeniem. Będzie to miało oczywiście 

znaczący wpływ na naszą kondycję finansową, a tym 

samym wpłynie na przyszłą aktywność. Mimo tej 

szczególnej sytuacji w jakiej zbliżamy się do Świąt, w 

imieniu Zarządu Oddziału życzę pogodnego czasu, radości 

nie tylko w święta, oraz wytrwałości i spokoju w ocze-

kiwaniu na powrót do normalności.    

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Struktura wiekowa urządzeń 

energetycznych w Polsce 

W roku 2019 r. w skład infrastruktury sie-
ciowej operatorów systemów dystrybucyjnych 
wchodziło: 758 256 km linii napowietrznych i 
kablowych, w tym:  

 

 29 360 km linii napowietrznych o napięciu 110-220 kV  

 309 km linii kablowych o napięciu 110-220 kV,  

 219 155 km linii napowietrznych SN  

 79 859 km linii kablowych SN,  

 277 942 km linii napowietrznych  

 151 522 km linii kablowych nN  
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Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej 

 

Zgodnie z zasadą TPA, każdy sprzedawca energii elektrycznej ma prawo oferować 
sprzedaż tej energii odbiorcom końcowym na podstawie umowy sprzedaży energii 
elektrycznej lub umowy kompleksowej. -Faktyczna swoboda wyboru sprzedawcy, 
której miernikiem jest liczba aktywnych na rynku odbiorców oraz liczba dokonanych 
w danym okresie zmian sprzedawcy, jest wynikiem nakładania się na siebie wielu 
okoliczności, począwszy od stopnia świadomości odbiorców  ich motywację do zmia-
ny sprzedawcy, aż po łatwość dokonania zmiany, czy dostępność konkurencyjnych 
ofert na rynku. W Polsce od momentu uzyskania prawa przez wszystkich odbiorców 
do zmiany sprzedawcy tj. od 1 lipca 2007 r., stosunkowo niewielu odbiorców (ok. 
4,58 %) skorzystało do tej pory z takiej możliwości. Oceniając wskaźniki wzrostu 
pamiętać należy jednak, że w ujęciu globalnym ciągle stosunkowo niewielu od-
biorców (ok. 4,58%) skorzystało do tej pory z prawa do zmiany sprzedawcy, choć 
podkreślić trzeba także fakt, że w stosunku do 2017 r. nastąpił nieznaczny wzrost 
tego wskaźnika (w 2017 r. poziom ten wyniósł 4,15%), to jednak jego dynamika 
spada. W 2018 r. ponad 201 tys. odbiorców należących do grup taryfowych A, B i C 
aktywnie korzystało z prawa zakupu energii od wybranego sprzedawcy, natomiast w 
segmencie odbiorców w gospodarstwach domowych liczba ta wyniosła ponad 605 
tys. 
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ENERGA 
 

motoryzacji 
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Od początku marca 

kierowcy samochodów 

elektrycznych mogą 

korzystać z nowych 

stacji ładowania, zain-

stalowanych przez 

Energę. Ładowarki 

uruchomiono w pięciu 

kolejnych lokalizacjach. 

 

W Galerii Amber w Kaliszu (ul. Górnośląska 
82) została zainstalowana stacja AC wy-

posażona w dwa gniazda o mocy 22 kW. 
Urządzenia o tych samych parametrach za-

instalowano również w Słupsku w Parku Wod-
nym "Trzy Fale" (ul. Grunwaldzka 1). Energa 

rozwija również sieć szybkich stacji ładowania 
DC. Trzy ładowarki wyposażone w złącza 

CHAdeMO oraz CCS o mocy 50 kW oraz złącze 

Type 2 dostarczające 22 kW zostały uru-
chomione w Redzie (Hotel River Style, ul. Puc-

ka 10B) oraz w Gdańsku (Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk, 

jak również BCB Business Park, ul. Azy-
mutalna 9). Obecnie punkty ładowania Energi 

funkcjonują w 16 lokalizacjach. Według pla-
nów, do 2022 r. gdańska spółka ma zamiar 

dyspo-nować siecią składającą się z co naj-
mniej 100 stacji ładowania. 
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światło 
 

w urbanistyce 

Sztuczne światło elektryczne istnieje w prze-

strzeni miejskiej od nieco po-nad 200 lat. W 

szybkim tempie wypełniło ten obszar nową 

jakością. Dzięki niemu wydłużony został dzień, 

co wpłynęło na powstanie nowych potrzeb ale 

także zagrożeń. Już w momencie pierwszych 

prób oświetlania ulic, na początku XIX wieku, 

intelektualiści przewidywali, że będzie ono 

miało olbrzymi wpływ na społeczeństwo. Świe-

tlna przestrzeń miasta tworzona jest przez kil-

ka typów oświetlenia. Jako główny podział 

można wymienić oświetlenie użytkowe, rekla-

mowe i reprezentacyjne. 
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Era zorganizowanego oświetlenia elektrycznego 

liczona jest właściwie od momentu pierwszej 

prezentacji żarówki przez Alvara Edisona, która 

miała miejsce w dniu 21 października 1879, czyli 

niecałe 140 lat temu. W początkach ery światła 

sztucznego zarówno żarówki jak i lampy łukowe 

zasilane były prądem stałym. Przełomowym oka-

zał się rok 1893 oraz oświetlenie Wystawy Świa-

towej w Chicago (The World’s Columbian Expo-

sition) przez firmę Westinghouse, która korzys-

tała z wynalazków Nicola Tesli, w tym z dających 

nieosiągalne dotąd możliwości urządzeń i insta-

lacji oświetleniowych, które wytwarzały i wyko-

rzystywały propagowany przez Teslę prąd zmien-

ny. Sukcesywnie rozpoczęto wymianę ulicznego 

oświetlenia gazowego a takżeolejowego, nafto-

wego, na elektryczne źródła światła. Jako pierw-

sze wprowadzono lampy łukowe, później żarowe 

oraz wyładowcze, w tym rtęciowe, sodowe, me-

talohalogenkowe czy w ostatnich latach elektro-

luminescencyjne lampy LED. 

W obecnych czasach oświetlenie użytkowe, w 

skład którego wchodzi oświetlenie uliczne, domi-

nuje w przestrzeni miejskiej. W jego zakres wcho-

dzi także oświetlenie tuneli, placów, parkingów, 

boisk, ścieżek pieszych, rowerowych, zewnętrzne 

światła obiektów handlowych, przemysłowych 

oraz wszystkie systemy wizualne wspomagające 

kierowanie ruchem drogowym oraz światła o cha-

rakterze administracyjno-informatycznym. Cha-

rakterystyczne jest to, że każde z wymienio-nych 

podlega odrębnym przepisom określonym w nor-

mach i rozporządzeniach Drugą niezwykle inten-

sywną grupą świateł w przestrzeni są świetlne 

formy przekazu reklamowego. Już pod koniec XIX 

wieku, gdy tylko żarówki rozbłysły w przestrzeni 

miejskiej skoncentrowali na nich swą uwagę spec-

aliści od promocji. To właśnie dzięki elektrycznoś-ci 

tak błyskawicznie rozwinął się i rozpowszechnił 

dział reklamy zewnętrznej. Pierwsze oświetlone 

tablice pojawiły się w 1890 roku.  W roku 1892 

skonstruowano znak świetlny tworzony z żarówek, 

reklama ta pojawiła się w Nowym Jorku. Nową 

jakość w przestrzeń miast wprowadziły neony 

wynalezione przez Georges’a Claude’a w 1910 

roku. Już w 1912 pojawił się pierwszy neonowy 

napis reklamowy zamontowany w Paryżu. 
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Ostatnim najmłodszym rodzajem oświetlenia prze-

strzeni miejskiej jest oświetlenie reprezentacyjne, 

które bez wątpienia wywodzi się od oświetlenia o-

kazjonalnego. Przez wieki funkcjonowało w prze-

strzeni miejskiej w postaci różnej wielkości i formy 

płomienia, od lampek olejowych poprzez pochod-

nie i ogniska. Obecnie w mieście można wyróżnić 

oświetlenie dosłownie okazjonalne np. odświętne, 

gdzie w przestrzeń wprowadzane są świetlne ry-

sunki tworzone przez punktowe światełka ułożone 

w atrakcyjne wzory czy układy liniowe. Oświetlenie 

to może być kolorowe, pulsujące, zmieniające na-

tężenie, barwy i odcienie. Inną grupą światła okaz- 

jonalnego, a w obecnych czasach raczej reprezen-

tacyjnego, są iluminacje wybranych, charakterys-

tycznych obiektów miasta. Jasność na elewacjach 

pojawiła się właściwie tylko z kilkuletnim opóź-

nieniem w stosunku do świateł reklam. wielkie kor-

poracje zaczęły także w ten sposób wyróżniać swo-

je siedziby.W ostatnich latach pojawiają się rów-

nież spektakularne pokazy światła na elewacjach. 

Do podświetleń takich używane są, zamiast ref-

lektorów, projektory slajdowe dużej mocy.  
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Abecadło  

młodego elektryka 

OSD 



12 
 

 

  

 

Nasi  operatorzy 

sieci dystrybucyjnej 

Jak Operator Systemu Dystrybucyjnego 
świadczy usługi dystrybucyjne? 

 
 Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie Kon-

cesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Ener-

getyki. Podstawowym dokumentem prawnym, w oparciu 

o który realizowane są te usługi jest ustawa Prawo ener-

getyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy. 

 Zgodnie z obowiązującym prawem, to Klient decyduje,ja- 

kiego rodzaju umowy  chciałby mieć zawarte. 

 Mamy tu dwie możliwości: 

 Klient zawiera dwie oddzielne umowy, jedna na dos-

tawę  energii z Operatorem i druga na sprzedaż  e-

nergii  z wybranym przez siebie sprzedawca. W takiej 

sytuacji faktury będą wystawiane niezależnie przez 

oba te podmioty. 

 Klient zawiera jedna umowę  (tzw. umowę komplek-

sową), zarówno na sprzedaż i dostaw´ energii z wy-

branym przez siebie sprzedawca, który musi być do 

tego stosownie uprawniony. W takim przypadku kli-

ent otrzyma jedna fakturę. Aktualny wykaz uprawnio-

nych sprzedawców każdy Operator udostępnia na 

swojej stronie internetowej. 
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Rozliczenia Operatora sieci z Klientami. 
 

 Realizowane usługi dystrybucyjne rozliczane są na podstawie Taryfy, która jest zatwierdzana 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Treść  aktualnej Taryfy publikowana jest na stronie 

internetowej każdego Operatora. 

 Dla części klientów faktura za dystrybucję  energii elektrycznej może wydawać się 

skomplikowana. Jednak jej forma wynika bezpośrednio z przepisów prawa, do których Operator 

się stosuje. 

 Opłaty z tytułu dystrybucji energii elektrycznej wynikają z następujących pozycji na fakturze, 

których stawki zatwierdzane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 

o opłata sieciowa stała – odzwierciedla koszty ponoszone na utrzymanie urządzeń 

energetycznych – słupów, linii, stacji transformatorowych. 

o opłata sieciowa zmienna – odzwierciedla koszty przesłania energii i jest bezpośrednio 

zależna od jej zużycia. 

o opłata abonamentowa – odzwierciedla koszty odczytu układu pomiarowego i 

prowadzenia rozliczeń. 

o opłata jakościowa – jest to opłata na rzecz operatora systemu przesyłowego – Polskich 

Sieci Elektroenergetycznych na utrzymanie linii najwyższych napięć. 

o opłata przejściowa – ma za zadanie pokryć  koszty zobowiązań poniesionych w związku z 

rozbudowa elektrowni kilkanaście lat temu. 

o opłata OZE – ma za zadanie pokryć koszty związane z zapewnieniem dostępności energii 

ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. 

 W przyszłości, w zależności od przyszłych rozwiązań prawnych, pozycje na fakturze mogą ulegać 

zmianie. 

 

Postępowanie w przypadku 
reklamacji 
 
 O sposobie zgłaszania reklamacji Ope-

rator informuje na swojej stronie inter-

netowej. W przypadku wątpliwości Kli-

ent ma możliwość uzyskania informacji 

bezpośrednio od przedstawicieli Opera-

tora poprzez udostępnione kanały kon-

taktu. Reklamacje  winny być rozpatry-

wane w najkrótszym możliwym czasie. 

 W każdej sprawie Operator winien sta-

rać  się rozwiązać problem polubownie. 

 W przypadku wątpliwości, Klient ma 

możiwość  skorzystania z pomocy Fede-

racji Konsumentów, Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów lub Urzędu 

Regulacji Energetyki. 
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Elektryczność, a edukacja 

dzieci w Indiach 

 

Miałem okazję przez kilka tygodni podró-

żować prywatnie po Indiach. Zwiedzałem 

znane ciekawostki kulturowe historyczne,  

wielkie miasta ale także wiele "mniej-

szych" miejscowości i wiosek. Wszędzie  z 

ciekawością obserwowałem lokalne sieci 

energetyczne. Miałem także możliwość 

zwiedzania dwóch lokalnych centrów o-

peratora sieci dystrybucyjnej.  Z jednej 

strony zaskoczony byłem zbliżonym po-

ziomem organizacji procesu przyłączenia 

do sieci , stosowaniem najnowocześniej-

szych liczników energii elektrycznej a z 

drugiej strony stanem sieci dystrybucyj-

nej. Takich stacji transformatorowych jak 

ta zamieszczona obok spotkałem bardzo 

wiele. Łatwo dostępne z ziemi odkryte 

urządzenia energetyczne  to częsty widok 

i na wsi i w wielkich miastach.  W naszej 

kulturze technicznej jest to rzecz trudna 

do akceptacji. Przedstawiciel operatora 

zwracał uwagę że dużą wagę przywiązuje 

się do powszechnej edukacji dzieci i mło-

dzieży w szkołach oraz także przez Ope-

ratora sieci. Poniżej prezentuję rysunki 

dzieci, z konkursu organizowanego przez 

jednego z Operatorów sieci dystrybucyj-

nej. 
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W Oddziale 
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Oddział Krakowski SEP wraz Centralną Komisją Sportu i Turystyki SEP zorganizowały w dniach od 28 lutego do 8 marca br. wyjazd 

narciarski do Szwajcarii, podczas którego przeprowadzono IX Mistrzostwa Polski SEP w Narciarstwie Alpejskim oraz seminarium 

techniczne n/t „Najnowocześniejsza w Alpach elektrownia pompowo- szczytowa Limmern” W wyjeździe udział wzięło prawie 50 

uczestników z 5 Oddziałów (Nowohuckiego, Koszalińskiego, Krakowskiego, Poznańskiego i Zagłębia Węglowego). Patronat nad 

zawodami sprawowali Apoloniusz Tajner – Prezes PZN oraz dr inż. Piotr Szymczak – Prezes SEP. Impreza odbyła się w Regionie 

Jungfrau, położonym w kantonie Berner Oberland, w centralnej Szwajcarii. To miejsce zasłużenie cieszy się opinią jednego 

z najpiękniejszych w Alpach i na świecie. Olbrzymie przewyższenia i wyniosłe szczyty sprawiły, że często nazywane jest „Małymi 

Himalajami”. Tereny narciarskie położone są u stóp potężnych Alp Berneńskich, w bezpośrednim sąsiedztwie szczytów 

o wysokości przekraczającej 4 tys. m. (Jungfrau, Monch czy słynny Eiger – najtrudniejsza ściana wspinaczkowa w Alpach). Region 

posiada ponad 200 km tras narciarskich w 3 mniejszych regionach Schilthorn, Mannlichen-Kleine Scheidegg, First. Miejscem 

„zaokrętowania” był Hotel Staubbach położony w sercu regionu u stóp 300 metrowej wysokości wodospadu Staubbach, 

rozsławionego przez Goethego. Od hotelu dzieliło 400 m do stacji kolei szynowej i gondolowej, z których był dostęp na stoki. Na 

stacji był do dyspozycji ogrzewany i zamykany box na narty i buty, dzięki któremu nie trzeba było nosić sprzętu narciarskiego. Nie 

było też konieczności dojeżdżania do stoków autobusem, każdy mógł wyjść i wrócić w dowolnym czasie. W hotelu panowała 

rodzinna atmosfera, gdyż był do wyłącznej dyspozycji grupy, a codzienne wieczorne imprezy, organizowane przez gospodarza 

pana Wojciecha Filipka – właściciela Biura Turystycznego – integrowały i bawiły uczestników . Swojska kuchnia, śniadania 

w formie bufetu, obiady typowo polskie – pozwalały pokonać wysiłek na stoku. Z okien hotelu niepowtarzalne widoki na 

najpiękniejszą polodowcową dolinę na świecie, która dla Tolkiena była pierwowzorem krainy Rivendale. Ciągnąca się 5 km 

dolina jest idealnym miejscem na spacery lub jeśli jest śnieg, na jazdę na nartach biegowych po przygotowanej trasie. Region 

obfituje w atrakcje nie tylko dla narciarzy. Światową sławę ma Top of Europe czyli wjazd kolejką wykutym na przełomie XIX i XX 

wieku tunelem na przełęcz Jungfraujoch (3454 mnpm). Wjazd na słynną Piz Glorię czyli szczyt Schilthorn z obrotową restauracją 

znaną z filmu z Jamesem Bondem (na górze salon multimedialny) – z której to góry mistrzowie, jak Bond, zjeżdżali na nartach. 

Ponadto zjazd słynną trasą pucharu świata w Wengen, gdzie przymierzano się rozegrać nasze Mistrzostwa. Jazda 800 metrów 

tyrolkami w regionie First. Spacery metalowymi ścieżkami nad przepaściami na górze First oraz Birg. I tam właśnie, na zboczu 

góry First, przy pięknej pogodzie rozegrano Mistrzostwa w slalomie .Rywalizacja przebiegała fair play, a głośny doping 

powodował, iż w drugim przejeździe wszyscy osiągali lepsze wyniki. Nadmienić należy, że wszystkie uczestniczące w zawodach 

panie wykazały się niebywałą odwagą i umiejętnościami narciarskimi .Zawody rozegrano w 3 grupach narciarskich (zawodnicy 

grupy mistrzów i asów oraz zawodniczek). Ponadto była grupa gości i konkurencja snowboard. Prowadzono klasyfikację 

indywidualną i zespołową. Oddział Koszalin reprezentowali koledzy: Przemysław Mielewczyk, Waldemar Mierzeniec, Dariusz 

Wawrzyniak, Tomasz Bajdan,  Piotr Tałocha. 
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W Kołobrzegu pogrywali … 

a raczej: grali lub grać próbowali… i wszyscy dobrze się 

przy tym bawili. W lutym tego roku członkowie Koła SEP 

w Kołobrzegu spotkali się na torach bowlingowych. Z 

bowlingiem i własnymi słabościami walczyliśmy ze skut-

kiem bardzo różnym, lecz na tyle skutecznie, by zapom-

nieć o codzienności. Fajnie było razem pośmiać się, po-

wspominać i „powyginać” przy próbach trafienia jak naj-

większej ilości kręgli, choć radością wielką dla niektórych 

(w tym także dla piszącej) był sam fakt szczęśliwego do-

tarcia kuli do kręgli. Jarek i Kornel byli chyba nie do po-

bicia, ale skutecznie będziemy ich ścigać przy następnych 

okazjach.  Może w „tysiąca” gorzej sobie poradzą ?? 

Łucja Węsierska  

 

 

 

 

Kołobrzeg 
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Ciekawostki 

 

 

 

 

 

 

dziadka elektryka 
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Pracująca rozdzielnia SN w miejscowości Bobolice, licząca około 90 lat 
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Ciekawe posadowienie transformatora w stacji transfor-

matorowej 

 

Przyrząd muzealny do badania stanu słupów dre-

wnianych w liniach energetycznych. 
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Ciekawa kompozycja muzyczna na szafce energetycznej w Koszalinie, w zaułku ul. Kaszubskiej 
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Mimo wyjątkowej sytuacji, 

życzenia radosnych, rodzinnych  Świąt, 

pełnych  nadziei na szybki powrót do 

normalnego życia 

składa Zarząd Oddziału 


