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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Niestety tematu pandemii nie da się pominąć. W dalszym ciągu 

stan ten rzutuje na naszą działalność, a mówiąc wprost znacznie 

ją ogranicza. Nie możemy podejmować ryzyka zwią-zanego z 

organizacją zbiorowych imprez jak też i szkoleń. Te związane ze 

zdobywaniem kwalifikacji odbywają się zdalnie i to przy  

znacznej ilości uczestników. Powinniśmy się skupić na pracy w 

niewielkich grupach i to głównie na szczeblu naszych kół. 

Zachęcam więc bardzo do tego typu działalności do inicjatyw w 

Waszych kołach. Przy ciekawych pomysłach dzia-łalności 

będziemy Was wspierać także finansowo. Warunkiem jest 

wcześniejsze formalne zgłoszenie przedsięwzięcia i jego 

akceptacja przez Zarząd Oddziału. 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Słupy kablowe  

linii WN 

 

Obecnie w kraju pojawia się wiele linie kablowych 

wysokiego napięcia. Zalety kabli jest ograniczenie 

emisji składowej elektrycznej pola elektromagne-

tycznego generowanego przez linie energetyczne 

kablowe w stosunku do linii napowietrznej. Przy 

podejściu kabla na linię napowietrzną (na słupach 

kablowych) powstaje problem jej oddziaływania na 

środowisko. Problem ten często rozwiązuje się 

ograniczając dostęp do słupa dla ludnośc, aby na-

tężenie pola nie przekraczało wartość 10 kV/m dla 

składowej elektrycznej oraz 60 A/m dla składowej 

magnetycznej. Stąd często w terenie spotykamy  

ograniczenie dostępu do słupa kablowego. 

Przykłady takich ograniczeń przedstawiono na 

poniższym zdjęciu dla słupa linii SN oraz WN .                         

 

 

 

http://www.urzadzeniadlaenergetyki.pl/wp-content/uploads/2015/07/IEZD_2.jpg
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Energa Obrót SA 
Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana ze sprzedawcą 
energii elektrycznej zawiera co najmniej postanowienia określające:  
• strony umowy,  
• miejsce dostarczenia energii do konsumenta,  
• ilość tej energii w podziale na okresy umowne,  
•moc umowną, sposób jej zamawiania oraz warunki wprowadzania jej 

zmian,  
• cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach,  
• warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,  
• długość trwania okresu rozliczeniowego i możliwości jego zmiany,  
• sposób prowadzenia rozliczeń,  
•sposób ustalania bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych 

obsługi konsumentów,  
• odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,  
• okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania,  
• informację o prawach konsumenta, w tym sposobie wnoszenia skarg i 

rozstrzygania sporów,  
• informację o możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia 

awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej,  
•informację o miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, 

obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu 
elektroenergetycznego,  

• informację o sposobie postępowania w razie utraty przez konsumenta 

możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczoną energię 

elektryczną lub usługi związane z jej dostarczaniem. 

Na terenie działania naszego 

oddziału jest to zdecydowanie 

największy sprzedawca energii 

elektrycznej. Zaledwie kilka 

procent  klientów z naszego 

obszaru korzysta z usług innych 

sprzedawców. Stan gdzie sprze-

dawca energii elektrycznej zos-

tał  wydzielony z koncernu 

ENERGA trwa już 13 lat. Ze 

sprzedawcą energii elektrycznej 

każdy klient zawiera umowę. 

Jest to dokument dość rozbu-

dowany i zawiera szereg istot-

nych informacji ( prezentacja 

obok).    
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Każdy konsument ma prawo dokonać wyboru sprzedawcy. Infor-
macje o sprzedawcach działających na terenie dystrybutora, do 
którego sieci konsument jest przyłączony dostępne są u tego dy-
strybutora. Zgodnie z przepisami ustawy − Prawo energetyczne 
oraz postanowieniami IRiESD dystrybutorzy zobowiązani są do 
udostępnienia na swoich stronach internetowych listy sprzedaw-
ców działających na ich terenie, tzn. takich, którzy mają zawarte z 
dystrybutorem Generalne Umowy Dystrybucji. Z listy tej konsu-
ment może dokonać wyboru sprzedawcy. Wybór sprzedawcy 
spoza listy skutkować będzie oczekiwaniem na zawarcie między 
dystrybutorem a tym sprzedawcą Generalnej Umowy Dystrybucji.  
Szczegółową procedurę zmiany sprzedawcy zawiera IRiESD da-
nego dystrybutora.  Zmiana sprzedawcy polega, w pierwszej 
kolejności, na zawarciu umowy sprzedaży lub umowy komplekso-
wej z nowym − wybranym przez konsumenta − sprzedawcą.  Na-
stępnie, konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy 
sprzedaży lub umowy kompleksowej. Jeśli odbiorca posiadał do-
tąd umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą zawarł umowę 
sprzedaży, niezbędne jest także zawarcie umowy o świadczenie 
usług dystrybucji z dystrybutorem. W  świetle obecnie obowiązu-
jących przepisów podstawowym warunkiem rozwiązania umowy 
w przypadku zmiany sprzedawcy jest upływ okresu wypowiedze-
nia. Po zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą koniecz-
ne jest zgłoszenie tego faktu dystrybutorowi.  Do wykonania 
wszystkich tych czynności konsument może upoważnić inny pod-
miot np. nowego sprzedawcę.  Dystrybutor jest zobowiązany 
umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy, nie później niż w 
terminie 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu 
umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedaw-
cą. Zawierając nową umowę sprzedaży i wypowiadając dotych-
czasową umowę, konsument powinien zapoznać się z terminami: 
wejścia w życie nowej umowy sprzedaży oraz rozwiązania dotych-
czasowej umowy. Zmiana sprzedawcy (podpisanie nowej umowy 
sprzedaży) bez weryfikacji przez konsumenta warunków rozwią-
zania poprzedniej umowy, wiązać się może z negatywnymi skut-
kami prawnymi wynikającymi z np. dublowania się umów, tj. sy-
tuacji, gdy dotychczasowa umowa jeszcze nie wygasła a następna 
weszła już w życie. Dotychczasowy sprzedawca jest obowiązany 
dokonać rozliczeń z konsumentem, który skorzystał z prawa do 
zmiany sprzedawcy, nie później niż w okresie 42 dni od dnia do-
konania tej zmiany. Dystrybutor jest zobowiązany przekazać do-
tychczasowemu i nowemu sprzedawcy dane dotyczące ilości zu-
żytej przez konsumenta energii elektrycznej, w terminie umożli-
wiającym dotychczasowemu sprzedawcy dokonanie rozliczeń z 
odbiorcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana 

sprzedawcy, 

podstawowe 

informacje 
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Energa Operator 
w ciekawym projekcie 

 

Energa Operator jest jednym z uczestników projektu 

EUniversal, w ramach którego 18 europejskich pod-

miotów związanych  z branżą energetyczną współ-

pracować będzie w poszukiwaniu innowacyjnych 

rozwiązań zwiększających elastyczność sieci. Otrzy-

mał on właśnie dofinansowanie  w ramach najwięk-

szego europejskiego programu badań i innowacji 

Horizon 2020. 

 

Obszary demonstracyjne gdzie testowane będą no-

we technologie  umiejscowiono w Polsce, Portugalii i 

Niemczech. Pozwoli to na zdobywanie i dzielenie się 

doświadczeniem w odniesieniu do różnych uwarun-

kowań, a także na przyszłe wdrażanie wspólnych 

rozwiązań poprawiających elastyczność sieci w ra-

mach europejskiego rynku energii. Polski obszar de-

monstracyjny budowany będzie przez Energa-Ope-

rator SA,  Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, przed-

siębiorstwo Mikronika i norweską firmę NODES. Ene-

rga-Operator został liderem odpowiedzialnym za je-

go powstanie 

 

Celem dotyczącym polskiego obszaru demonstracyj-

nego będzie stworzenie narzędzi, które ułatwią 

wcześniejsze przewidywanie zapotrzebowania oraz 

poziomu energii, jaka dostarczana jest do sieci, przy 

jednoczesnej integracji różnych rodzajów źródeł od-

nawialnych. Kolejnym zagadnieniem jest opracowa-

nie nowych rozwiązań wspierających prace sieci nis-

kich napięć na terenach z dużą liczbą mikroinstalacji, 

a także stacji ładowania samochodów elektrycznych. 

 

W trzech wybranych krajach przetestowany będzie 

wspólnie opracowany interfejs wymiany danych z 

rynkiem energii. Koncepcja interfejsu zakłada połą-

czenie aktywnego zarządzania systemem elektroe-

nergetycznym z wykorzystaniem mechanizmów 

rynkowych.  
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"Atomowa" Francja 

 

Żaden kraj nie jest tak zależny od energii jądrowej jak 

Francja.  W zeszłym roku eksploatował  aż 58 reakto-

rów, ustępując Stanom Zjednoczonym ( 97 ). We 

Francji aż 71,7% energii elektrycznej pochodzi z elek-

trowni jądrowych.  Amerykańskie reaktory miały 19,3 

procent całkowitej produkcji energii  ektrycznej.  Po 

Francji wszystkie kraje najbardziej uzależnione od e-

nergii jądrowej znajdują się w Europie Wschodniej.  

Reaktory wytwarzają od 50 do 55 procent całej energ-

ii elektrycznej na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech.  Wy-

soko na liście jest również Szwecja z nieco ponad 40 

procentami, tuż za nią znajdują się Belgia (39 procent) 

i Szwajcaria (37,7 procent). Zmiana kierunku nastąpiła 

w związku z kontrowersyjną budową reaktora jądro-

wego Flamanville EPR przez państwową spółkę EDF, 

która jest bardziej  ponad dekadę powyżej harmono-

gramu i oczekuje się, że będzie kosztować 12,4 mld 

EUR w porównaniu z początkowym budżetem 3,5 mld 

EUR.  Ostatecznie ma rozpocząć działalność w 2023 r. 

Na początku tego miesiąca Francja powołała także by-

łą ekologiczną polityk i krytyk nuklearny Barbarę Pom-

pili na ministra środowiska. 

Francja staje się bardziej zielona.  Ogłoszono szereg 

środków mających na celu uczynienie gospodarki 

bardziej przyjazną dla środowiska, takich jak zakaz 

stosowania zewnętrznych grzejników w barach i re-

stauracjach, bardziej wydajne domowe systemy 

grzewcze i dwa parki regionalne.  Co najważniejsze, 

kraj postawił sobie za cel zmniejszenie udziału -e-

nergii jądrowej w produkcji energii elektrycznej z 

obecnych 70% do 50% do 2035 r. 
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910 MW 

z Jaworzna 
 

Początkowo planowano zakończyć budowę 

bloku w Jaworznie w IV kw. 2019 r. Później 

termin przesunięto na 31 stycznia 2020 r. W 

grudniu 2019 r. zwiększono kwotę netto in-

westycji do 5,54 mld zł (o 52,3 mln zł). Umo-

wę z wykonawcą podpisano w 2014 r. Koszt 

budowy bloku „pod klucz” wynosił wtedy 4,4 

mld zł.Blok 910 MW na parametry nadkry-

tyczne w Jaworznie ma sprawność 45,9% 

netto, znacznie wyższą niż stare blokach 120 

MW. Dzięki temu emisje SO2 i NOx spadną o 

ponad 80%, a emisja CO2 o 31%, o 2 mln ton 

rocznie mniej w porównaniu do jednostek 

zbudowanych w latach 70. i 80. ubiegłego 

wieku. Obiekt będzie też przygotowany do 

budowy instalacji wychwytu CO2 ze spalin. 

Roczna produkcja energii elektrycznej na 

poziomie 6,5 TWh może zaspokoić potrzeby 

około 2,5 mln gospodarstw domowych. Zgod-

nie z deklaracją wykonawcy blok zacznie do-

starczać energię elektryczną do sieci w poło-

wie listopada, a od 2021 r. ma uczestniczyć w 

rynku mocy. By doprowadzić budowę do koń-

ca w czerwcu zawarto porozumienie z firmą 

Rafako i podpisano aneks do umowy umoż-

liwiający prowadzenie dalszych prac. 

 

Blok energetyczny o mocy 910 MW w 

Jaworznie do eksploatacji wejdzie w 

połowie listopada. To kolejna data jego 

uruchomienia – termin został przesu-

nięty ze względu na uszkodzenie ele-

mentów kotła w lutym 2020 r. Po syn-

chronizacji jednostki z krajową siecią 

elektroenergetyczną trwają prace nad 

doprowadzeniem rozruchu do końca 
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OFFSHORE 
Projekt ustawy o promocji energii z  mor-

skich farm wiatrowych w październiku 

powinien trafić do Sejmu - oświadczył 

niedawno pełnomocnik rządu ds. roz-

woju morskiej energetyki wiatrowej Zbig-

niew Gryglas. Ocenił że ustawa powinna 

wejść w życie do końca roku 

Europejski Zielony Ład należy po-

strzegać jako wielką szansę dla pol-

skiej gospodarki, a program budowy 

morskich farm wiatrowych powinien 

być jednym z głównym motorów na-

pędowych gospodarki, jako że po-

siadamy znaczny potencjał możli-

wości na naszym wybrzeżu 

Rząd specjalną uchwałą wskaże Gdy-

nię jako miejsce, w którym powstanie 

terminal instalacyjny na potrzeby bu-

dowy farm wiatrowych na morzu. Ter-

minal miałby kosztować ok. 500 mln zł 

i powinien być gotowy w 2024 r., tak 

by mógł obsłużyć pierwsze prace bu-

dowlane na morzu, prowadzone przez 

inwestorów morskich farm wiatrowych. 

Według zamierzeń rządu, w 2030 r. w polskiej 

części Bałtyku powinny pracować farmy wiatrowe 

o mocy rzędu 8 GW. W najnowszej wersji projektu 

ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatro-

wej w pierwszej fazie działania systemu, dla farm 

o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW wsparcie 

przyznawane będzie w drodze decyzji administra-

cyjnej przez Prezesa URE. Możliwość wejścia do  

tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co  

wynika z przepisów UE dotyczących pomocy pub-

licznej. W poprzedniej wersji projektu limit mocy 

wynosił 4,6 GW. Dodatkowo, taki mechanizm bę-

dzie wymagał jeszcze zgody KE 
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Polska ma potencjał, by być największym rynkiem 

offshore w regionie morza Bałtyckiego. Rozmowy z 

PGE, dotyczące budowy morskich farm wiatrowych 

na Bałtyku o łącznej mocy około 2,5 GW, są na bar-

dzo zaawansowanym etapie.  Jeśli Polska chce 

przyznać wsparcie dla projektów offshorowych 

zgodnie z projektem ustawy, czyli w pierwszej fazie 

dla 5,9 GW na podstawie decyzji Prezesa URE, a dla 

kolejnych 5 GW via aukcje, to ustawa dedy-

kowana morskiej energetyce wiatrowej ze względu 

na bezpieczeństwo proceduralne musi wejść w ży-

cie w tym roku. Jest duże oczekiwanie, że budowa 

morskich farm wiatrowych pobudzi krajową gos-

podarkę. Inwestorzy mają tego świadomość i po-

ważnie traktują planowanie łańcuchów dostaw 
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ABB jest wiodącą globalną firmą in-

żynieryjną, która stymuluje transfor-

mację gospodarek i społeczeństw, 

budując ich przyszłość w sposób wy-

dajny i zrównoważony. Wzbogacając 

produkty elektryfikacji, robotyki, au-

tomatyki i systemów napędowych o 

inteligentne oprogramowanie, ABB 

wyznacza nowe granice technologii i 

poziomy efektywności. Za sukcesem 

firmy stoją 144 tys. utalentowanych 

pracowników w ponad 100 krajach, 

którzy kontynuują trwającą ponad 

130 lat historię ABB. W Polsce w ca-

łym biznesie produktów i systemów 

dla energetyki ABB zatrudnionych 

jest około 2,5 tys. pracowników. 

Około 60 proc. sprzedaży trafia na 

eksport, a 40 proc. to dostawy na 

rynek lokalny. 

 

 

A B B 
 

W lipcu 2020 r. rozpoczął działalność nowy pod-

miot gospodarczy, Hitachi ABB Power Grids. Z 

portfela ABB do biznesu z Hitachi przeszła fabryka 

w Łodzi, produkująca transformatory, fabryka 

aparatury wysokiego napięcia z Przasnysza oraz 

centra inżynierskie automatyki stacyjnej uloko-

wane w Warszawie oraz centra  stacji elektro-

energetycznych z siedzibą w Krakowie. Hitachi ABB 

Power Grids w Polsce jest odpowiedzialny za 8 krajów w 

naszym regionie, czyli Polskę oraz Słowację, Czechy, 

Bułgarię, Rumunię, Ukrainę, Węgry i Rosję. Biznes pro-

duktów i systemów dla elektroenergetyki składa się z 

czterech segmentów: pierwszy to biznes transforma-

torów, drugi – aparatury wysokiego napięcia, trzeci to 

sektor automatyki stacyjnej i czwarty – stacje elektro-

energetyczne. Nowa grupa liczy na wzrost inwestycji w 

ramach realizacji celów europejskiego Zielonego Ładu 

(głównie  zeroemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej). 
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Odchodzimy 

od  węgla 

ZE PAK  

ZE PAK sukcesywnie wycofuje z eksploatacji bloki 

energetyczne pracujące w oparciu o węgiel brunat-

ny. W ciągu ostatnich lat wyłączono bloki węglowe 

o mocy 1293 MW. W największej w Grupie Elektrow-

ni – Pątnów I – pozostały jeszcze 3 bloki węglowe z 

 pierwotnie dostępnych 6 

 

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie 100,7 ha, 

w pobliżu wsi Janiszew i Koźmin we wschodniej części 

gminy Brudzew w granicach powiatu tureckiego w 

województwie wielkopolskim.  Panele fotowoltaicz-

ne  zostaną zamontowane na zrekultywowanym tere-

nie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego 

prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego 

Adamów S.A. Farma fotowoltaiczna zostanie oparta 

o moduły fotowoltaiczne o  jednostkowej mocy 440 

W, inwertery o jednostkowej mocy 185 kW, trans-

formatory 20/0,4 kV oraz transformator wypro-

wadzenia mocy 110/20/20/kV. Budowa ogromnej 

farmy fotowoltaicznej to kolejny z projektów zwią-

zanych z zapowiedzianą transformacją modelu 

biznesowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-

Konin S.A., który ma odchodzić od generacji bazującej 

na węglu i postawić na odnawialne źródła energii. 

 

 

Największą prywatną grupą ener-

getyczną w Polsce jest Zespół E-

lektrowni Pątnów Adamów Konin 

SA (ZE PAK).Stanowi ją szereg 

zintegrowanych pionowo podmio-

tów gospodarczych związanych z 

wydobywaniem węgla brunatnego, 

wytwarzaniem energii elektrycznej 

jej obrotem oraz z produkcją cie-

pła. PAK jest drugim pod wzglę-

dem wielkości producentem energii 

elektrycznej wytwarzanej z węgla 

brunatnego i czwartym producen-

tem energii elektrycznej w Polsce. 

 

ZE-PAK zapowiada transformację ener-

getyczną z uwzględnieniem generacji z 

biomasy czy produkcji tzw. zielonego 

wodoru. Do projektów realizowanych w 

ramach transformacji energetycznej 

przez ZE-PAK dochodzi budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy 70 MW, która 

po uruchomieniu powinna być najwięk-

szym tego typu obiektem w Polsce. 
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Jak wykazali ostatnio eksperci, krajowy 

system elektroenergetyczny potrzebuje 

obecnie 6,5 tys. MW mocy zainstalowanej 

w magazynach energii elektrycznej w celu 

zapewnienia prawidłowej pracy systemu. 

To są potrzeby na teraz. Ale wiadomo, że 

będą wzrastać wraz z transformacją rynku 

energetycznego w Polsce. Potrzeby sys-

temu będą wzrastać wraz z kolejnymi  

megawatami źródeł odnawialnych przy-

łączanymi do sieci. Obecnie moce rozpro-

szonych magazynów osiągnęły moc 1615 

MW. 

 

MAGAZYNY 

ENERGII 

 

Magazyny energii elektrycznej w Polsce 
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Fotowoltaika świadczy 

 

 

 

usługi sieciowe 

Amerykański gigant solarny First Solar oświadczył,  że 

jego elektrownia słoneczna Luz del Norte o mocy 141 

MW w zbudowana w Chile, będzie pierwszą na świe-

cie elektrownią słoneczną na skalę przemysłową, 

która uzyska licencję na świadczenie pomocniczych 

usług sieciowych na zasadach komercyjnych. Firma 

First Solar jest zarówno producentem paneli słonecz-

nych, jak i dostawcą elektrowni fotowoltaicznych na 

skalę użytkową oraz usługami pomocniczymi . Insta-

lacja fotowoltaiczna o mocy 141 MW AC, która zos-

tała oddana do użytku w 2016 r First Solar i może wy-

tworzyć energię wystarczającą do zasilenia 50 000 

przeciętnych chilijskich domów. Chilijski koordynator 

EléctricoNacional, niezależny operator systemu (ISO) 

w tym kraju, dodał niedawno fotowoltaikę Luz del 

Norte.  do swojego portfolio wielkoskalowych gene-

ratorów energii, które są zatwierdzone do świadcze-

nia szeregu usług sieciowych, w tym automatycznej 

kontroli wytwarzania. 
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Koło elektryków w obozie jenieckim 

Po kampanii wrześniowej w 1939 roku okupant 
niemiecki utworzył w Niemczech około 130 o-
bozów (ich liczba ulegała zmianie w różnym 
okresie). Niektóre usytuowano w istniejących 
obiektach, np. w koszarach wojskowych, inne 
budowano specjalnie dla jeńców wojennych, 
ich własnymi rękami. Do 1943 roku było 38 
obozów dla polskich oficerów, a na przełomie 
lat 1943 i 1944 liczba ich zmniejszyła się do 7. 

 

We wrześniu 1939 r. w pięciu najliczniej-
szych obozach przebywało łącznie 16489 
polskich oficerów 

 

Największym obozem jenieckim dla pols-
kich oficerów był oflag II C Woldenberg 
zwany (obecnie miejscowość Dobiegniew) 
Niemcy przewieźli tu oficerów i szerego-
wych z likwidowanych obozów polskich w 
Choszcznie, Braunschweigu, Linzu, Lube-
ce, Murnau, Prenzlau, Sandbostel, Laufen 
i innych. Wiosną 1942 roku, oflag osiąg-
nął najwyższy stan osobowy – 6740 jeń-
ców, w tym 5944 oficerów i 796 z niż-
szymi stopniami wojskowymi. 

7. W obozie trzymani byli oficerowie (i ich 
ordynansi) wzięci do niewoli w czasie działań 

 

wojennych lub okupacyjnych 

 

Oficerowie zgodnie z konwencją genewską zajmowali 
się pracą kulturalno-oświatową w postaci prowadzenia 
wszelkiego rodzaju kursów i wykładów, organizowania 
bibliotek, imprez artystycznych i sportowych. 

 

 

Widok obozu z czasów II wojny światowej 

 

 

 

 

Niemcy przeliczyli się z jednym. Nie do-
cenili żywotności i inicjatywy twórczej 
polskiej inteligencji. Swoboda kulturalna, 
która miała doprowadzić do całkowitego 
zniewieścienia i osłabienia jeńców, przy-
czyniła się w ostatecznym rezultacie do 
stworzenia dyscypliny duchowej, silniej-
szej i skuteczniejszej niż wszelkie rygory 
wojskowe. Z czasem czujność okupanta 
zmalała. Doszło nawet do organizacji 
studiów uniwersyteckich ze 194 studen-
tami już w październiku 1940 r. 
 

Najpowszechniejszym i najchętniej stosowanym 
sposobem ucieczki przed psychozą obozową było 
samokształcenie. 
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Okolicznościowy znaczek pocztyobozowej 

wydany na „Dni SEP” 

 

Elektrycy popularyzując elektrotechnikę i 
elektroenergetykę wygłaszali odczyty, np.: 

• O polskim układzie elektro-energetycznym 150 
kV i o programie krajowej elektryfikacji Polski, 
w oflagu II B - por. inż. Władysław Pa-włowski, 
a w oflagu IX B - ppor. inż. Janusz Gniewiewski 
w 1939 i 1940 roku. 

• O formach taryfikacji energii elektrycznej. W 
oflagu IX B – J. Cybulski w 1940 roku, a w o-
flagu IIC ppor. inż. Tadeusz Klarner w 1941 
roku, 

• O zakresie użytkowania energii elektrycznej. 
W oflagu IX B – Cugowski w 1940 roku. A w 
oflagu IIC – ppor. inż. Zdzisław Bitner w 1943 i 
1944 roku. 

• sposobach produkowania energii elektrycznej 
w oparciu o ciepło i o zasadach działania urzą-
dzeń produkujących energie. W oflagu IX B w 
1940 roku a następnie w oflagu II C w 1941 
roku ppor. inż. Włodzimierz Gogolewski. 

• O perspektywach rozwoju energetyki polskiej 
w granicach Państwa z 1939 roku, a następnie 
w granicach przypuszczalnych po wojnie. 
Ppor. inż. Janusz Gniewiewski w oflagu II C w 
latach 1942 i 1944. 

W październiku 1939 roku elektrycy zorganizowali się w obozie 
oflagu XIA Osterode. Pod początkową nazwą „Koło Obozowe 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich”. Niemiecka komenda obo-
zu nazwy tej nie przyjęła do wiadomości. Organizację wpisano 
do niemieckiego rejestru pod nazwą „Koło Elektryków” w ra-
mach  „Kół Naukowych Obozu”. Koło liczyło ok. 30 członków, 
oficerów elektryków silno-i słaboprądowców oraz oficerów nie 
będących elektrykami, lecz interesujących się tą dziedziną wie-
dzy. Na czele Koła stanął najstarszy w gro-nie elektryków S. Pa-
luszyński. Trzon tego pierwszego obozowego koła elektryków 
wykazywał przez cały czas niewoli dużą prężność tak, że stawał 
się ośrodkiem nadającym ton pracy w różnych innych obozach, 
do których organizatorów tego Koła przewożono. W grudniu 
1939 roku, kilkanaście dni po przy-wiezieniu Polaków, w obozie 
IX B Weilburg odbyło się zebranie oficerów inżynierów i tech-
ników różnych specjalności. Inicjatywie patronował kpt. inż. Jan 
Goliński. Zebranie przyniosło zorganizowanie jedynego w tym 
obozie Koła Technicznego „Oficerskie Koło SEP Obozu Jeńców w 
Weilburgu”. Lecz oficjalnej nazwie nadano brzmienie: „Oficer-
skie Koło Elektryków w Oflagu IX B”. Liczba członków była nie-
wielka, ok. 10, ale obóz liczył ok. 800 oficerów. Pierwszym prze-
wodniczącym Koła został najstarszy stopniem elektryk – por. inż. 
Jerzy Cybulski. Organizacja elektryków w oflagu II C Woldenberg 
była oparta na wzorcach SEP. Przewodniczącego koła wybierano 
corocznie, wiceprzewodniczącym był ustępujący przewodniczą-
cy. Wyjątkiem był okres do 1942 roku. W tym czasie przewodni-
czącym był najstarszy stopniem elektryk, kpt. inż. Zygmunt No-
wicki, zaś jego zastępcą - ppor. inż. Włodzimierz Pawłowski.  

 

Szkolenie w obozie jenieckim 

Koło Elektryków wchodziło w skład Związku Kół Technicznych, co 
było pewną kontynuacją myśli przedwojennej, tj. stworzenia 
Naczelnej Organizacji Inżynierskiej, lecz w oflagu II C miało for-
my znacznie bliższe powojennej Naczelnej Organizacji Technicz-
nej na skutek przyjęcia szerszej formuły organizacyjnej polega-
jącej na współpracy także z technikami i uczącymi się kolegami. 
Wszystkie odczyty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie-
które z nich były za-mawiane przez inne koła fachowe (np. eko-
nomiści, oficerowie dyplomowani, i in.). Cykl takich odczytów był 

powtarzany parokrotnie na życzenie różnych kół i grup. 
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Schron pod posadzką kantyny wykorzystywany do prowadzenia nasłuchów 

 

 

 
Wielogodzinne cykle wykładowe (20-200 godzin), organizowane 
przez elektryków na zamówienie różnych grup technicznych dla 
zainteresowanych żołnierzy-jeńców odbywały się w szerokim za-
kresie tematycznym, m.in.: budowy materii, piezoelektryczności, 
podstaw elektrotechniki, urządzeń i maszyn elektrycznych, mier-
nictwa elektrycznego, ogólnej problematyki energetycznej w 
Polsce od źródeł surowców do rozdziału energii, gospodarki e-
nergetycznej, elektrotechniki górniczej, hutniczej, chemicznej 
oraz oświetlenia, urządzeń elektrycznych w nawigacji wodnej i 
powietrznej, zabezpieczeń, budowy elektrowni wodnych, tele-
techniki, radiotechniki, telewizji, i.in. Interesującą formą pracy 
Kół Elektryków były konferencje dyskusyjne o szerokiej tematy-
ce. Wiodącymi tematami były: organizacja energetyki, organizac-
ja pracy w zakładzie energetycznym, poziomy napięć znamiono-
wych w układach sieciowych, przemysłowe grzejnictwo elek-
tryczne, kompensacja mocy biernej i regulacja napięcia. Duże 
zainteresowanie wzbudziła kilkudniowa konferencja dyskusyjna 
nt. szkolnictwa zawo-dowego w zakresie elektrotechniki i ener-
getyki zorganizowana wspólnie z Obozowym Kołem Nauczyciels-
twa Polskiego. Ze strony elektryków czynny udział wzięli J. Cybul-
ski, L. Kurski i L. Sztajnduchert. Wypracowano wytyczne progra-
mowe dla potrzeb szkolnictwa zawodowego w okresie powo-
jennym, uwzględniając przewidywany rozwój przemysłu elektro-
technicznego i energetyki 

Autorzy: Piotr Szymczak, Edward Cadler, Paweł Grochocki. 
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Trakcja elektryczna 

przewody  jezdne 
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Przewody jezdne, które określa się skrótem Djp, czyli druty jezdne pro-
filowane, mają postać okrągłych prętów metalowych o przekroju w 
przedziale 50-120 mm², najczęściej 100 mm², z wyżłobieniami w postaci 
symetrycznych rowków w górnej części. Taki kształt umożliwia ich pew-
ne zamocowanie i podwieszenie oraz prawidłową współpracę z odbie-
rakiem prądu. Przewody jezdne są bardzo ważnym elementem sieci 
trakcyjnej. Od nich bowiem w dużym stopniu zależy niezawodność oraz 
sprawność energetyczna zasilania tramwajów. W związku z tym dwie 
najważniejsze cechy, którymi powinien charakteryzować się materiał, z 
którego wykonuje się te elementy sieci trakcyjnej, to: niska rezystancja 
oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna. Materiałami, które najlepiej 
spełniają powyższe wymagania w zakresie właściwości elektryczno-me-
chanicznych, dzięki czemu są najczęściej wykorzystywane do produkcji 
przewodów jezdnych, są miedź i jej stopy. Inne metale dodaje się do 
miedzi, ponieważ w wysokich temperaturach, około +80°C, pogarsza się 
jej wytrzymałość. Dodatki, chociaż nieznaczenie zwiększają rezystancję 
drutów jezdnych, bardzo poprawiają ich wytrzymałość i zwiększają 
temperaturę pracy. Popularnym materiałem jest na przykład stop mie-
dzi ze srebrem, w którym zawartość Ag wynosi 0,1%. Przewody jezdne 
wykonane z niego, o przekroju 100 mm², określane są skrótem DjpS 
100.  W porównaniu do drutów miedzianych, przewody z miedzi srebr-
owej charakteryzuje kilkakrotnie większa odporność na ścieranie i tro-
chę większa wytrzymałość na zerwanie. Rekrystalizacji ulegają w tem-
peraturze o kilkaset stopni yższej. Ponadto DjpS100 rzadziej ulegają 
uszkodzeniu w skrajnie niskich czy wysokich temperaturach. Wszystko 
to składa się na to, że ich żywotność jest nawet kilkakrotnie dłuższa niż 
miedzianych przewodów jezdnych, zwłaszcza na trasach, na których są 
one bardziej obciążone. W ramce przedstawiamy wybrane parametry 
przewodów jezdnych typu Djp i wykonanych z miedzi srebrowej 
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Bezpieczeństwo elektryczne 
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Bezpieczeństwo elektryczne – definiuje 
się jako – niewystępowanie nieakcepto-
wanego ryzyka przy użytkowaniu urzą-
dzeń, instalacji i sieci elektroenergetycz-
nych, które może wyniknąć z błędu użyt-
kowania, który może prowadzić do  nara-
żenia na bezpośrednie fizyczne zagroże-
nia. Bezpieczeństwo elektryczne w  środo-
wisku pracy odnoszące się do obsługi, 
konserwacji, montażu, remontów i  kon-
troli stanu technicznego urządzeń, insta-
lacji i sieci elektrycznych oznacza przede 
wszystkim ochronę przed: 

• porażeniem prądem elektrycznym, 

• oddziaływaniem pola elektromagne-

tycznego, 

• oddziaływaniem elektryczności sta-

tycznej, 

• przepięciami pochodzenia atmosfe-

rycznego i łączeniowego oraz pożara-

mi powodowanymi przez instalacje i  

urządzenia elektryczne. 

 

Osoby pełniące funkcje „Dozoru i Eksploatacji” przy urządzeniach, 

instalacjach i sieciach elektroenergetycznych obowiązane są, 

zgodnie z wymaganiami przepisów i norm, posiadać niezbędną 

wiedzę i umiejętności przy wykonywaniu prac związanych z  ob-

sługą, konserwacją, remontami, montażem i pomiarami, potwier-

dzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisje 

kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energe-

tyki. 

 

Bezpieczeństwo elektryczne  to również 
zbiory przepisów i zasad wiedzy określo-
nych w Polskich Normach, a także bada-
nia naukowe w technice bezpieczeń-
stwa  elektrycznego, obejmujące poszu-
kiwanie rozwiązań ograniczających wy-
padki przy pracy osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych, przedstawiają-
ce:  

• naukowe podstawy techniki bezpieczeń-

stwa elektrycznego, ochrony przed  pora-

żeniem elektrycznym i przepięciami, od-

działywania prądu elektrycznego, pola elek-

tromagnetycznego i elektryczności statycz-

nej na organizmy żywe; 

• techniczne środki ochrony przeciwporaże-

niowej, przeciwprzepięciowej i  przeciwpo-

żarowej; 

• kryteria wymiarowania systemów ochrony, 

modele zagrożeń oraz metody analizy ry-

zyka porażenia elektrycznego; 

• niezawodność i skuteczność systemów 

ochrony przed porażeniem elektrycznym 

oraz diagnostyka w technice bezpieczeń-

stwa elektrycznego; 

• organizacja bezpiecznej pracy przy urządze-

niach elektrycznych, w tym pracy pod  na-

pięciem; 

• formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa 

elektrycznego; 

• sposoby realizacji ochrony przed  poraże-

niem we współczesnych instalacjach elek-

trycznych; 

•  bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach 

i urządzeniach o przeznaczeniu specjalnym 

lub stosowanych w salach operacyjnych 

i procedurach medycznych, przy których 

 przerwa zasilania może być przyczyną za-
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elektryczny Melex 
Może przewozić ładunki o masie do 2 ton, 

jest wąski i zwrotny, a jedno ładowanie 

baterii ma starczać na przejechanie ok. 

150 kilometrów. Melex N.Truck to nowy 

pojazd użytkowy z Mielca i pierwszy tej 

kategorii, seryjnie produkowany dostaw-

czak polskiej marki. Nowy model jednego 

z najdłużej działających na świecie pro-

ducentów pojazdów elektrycznych nazy-

wa się N.Truck. To nowocześnie wygląda-

jący i kompaktowy pojazd użytkowy, ho-

mologowany w kategorii N1, czyli będzie 

można się nim poruszać po drogach pu-

blicznych. N.Truck waży tylko około 1 to-

ny, ale potrafi przewozić ładunki o masie 

do 2 ton. Ma osiągać maksymalną pręd-

kość 70 km/h i na jednym ładowaniu li-

towo-jonowego akumulatora (o bliżej 

nieokreślonej pojemności) zapewniać za-

sięg ok. 150 kilometrów. 

 

 

Stary model 

 

Elektryczny silnik ma napędzać przednie koła, 

natomiast napęd 4x4 będzie dostępny w opcji. Z 

informacji udostępnionych przez Melexa nie 

wynika jednak, czy będzie mechaniczne połą-

czenie między osiami, czy też z tyłu znajdzie się 

dodatkowy silnik. Przy wszystkich 4 kołach 

pojawią się hamulce. Melex na razie nie zdradza 

zbyt wielu szczegółów na temat swojej nowej 

konstrukcji. Produkcja seryjna N.Truck-a ma się 

rozpocząć na początku 2021 r. Cena jeszcze nie 

jest znana, ale można się spodziewać, że będzie 

konkurencyjna.  
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Według raportu Global Energy Monitor w pierw-

szej połowie 2020 r. spadła liczba elektrowni za-

silanych węglem. To pierwsza taka sytuacja w hi-

storii. Zmiana nie jest drastyczna, bo ilość energ-

ii wytwarzanej z węgla zmniejszyła się zaledwie o  

0,1 proc, ale pokazuje globalną zmianę w 

trendach. Po raz pierwszy w historii udało się 

nam jednak zmniejszyć liczbę elektrowni węglo-

wych. Głównie w Stanach Zjednoczonych oraz 

Europie zamknięto ich w pierwszej połowie 2020 

r. więcej, niż otworzono nowych. Jednocześnie  

spadła ilość energii pozyskiwanej z węgla. W sto-

sunku do  roku poprzedniego wyprodukowano 

jej mniej o 2,9 gigawata. 

 

Najwięcej gazów cieplarnianych rocznie emi-
tują Chiny, w których znajduje się 2/3 elek-
trowni węglowych. Państwo Środka nie ustaje 
jednocześnie w otwieraniu nowych obiektów. 
Inny trend udaje się jednak zauważyć w in-
nych krajach, jak np. Indiach gdzie zauważono 
niemal całkowite zahamowanie prac nad po-
zyskiwaniem energii z węgla. Podobna sytu-
acja ma miejsce w Bangladeszu, Wietnamie 
oraz Egipcie, gdzie liczba elektrowni węglo-
wych będzie sukcesywnie zmniejszana na 
rzecz odnawialnych źródeł energii. Niestety 
nie tylko emisja gazów cieplarnianych jest od-
powiedzialna za pogarszający się stan środo-
wiska na Ziemi 

Po raz pierwszy w historii 
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Potężne turbiny na Litwie 
Na Litwie zostanie wkrótce zbudowa-

na farma wiatrowa o mocy 68,9 MW. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w 

północno-zachodniej części kraju w 

pobliżu miejscowości Tryszki. Zostanie 

ona uruchomiona w roku 2022 i ma 

produkować w skali roku 235 GWh 

energii elektrycznej, co odpowiada 

rocznemu zapotrzebowaniu na ener-

gię 80 tys. litewskich gospodarstw do-

mowych. Będzie to nie tylko najwięk-

sza farma wiatrowa na Litwie, ale 

także pierwsza, która zostanie zre-

alizowana bez rządowych subsydiów i 

gwarancji sprzedaży energii. 

W Tryszkach zabudowane 
zostaną  jedne z najwięk-
szych, produkowanych o-
becnie lądowych turbin 
wiatrowych. Dla tego pro-
jektu amerykański produ-
cent General Electric do-
starczy turbiny o mocy 5,3 
MW. Najnowsza lądowa 
turbina General Electric, 
model Cypress o mocy 5,3 
MW, ma produkować 
średnio o około 50 proc. 
energii więcej w porów-
naniu do turbin o mocach 
3 MW. Ma to wynikać w 
dużej mierze z dłuższych 
łopat. Średnica wirnika w 
nowej turbinie wynosi 158 
metrów. 

Dla porównania obecnie w projektach wiatrowych 

realizowanych w Polsce montowane są turbiny o 

mocach około 2-3,5 MW, które inwestorzy 

uwzględniali w dokumentacji przygotowywanej 

przed rokiem 2016. 
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kolejny rekord 

sprawności ogniw 

Jeszcze rok temu rekordowa sprawność ogniwa i wynosiła jeszcze 24,3 proc.. Niemiecki 

instytut Fraunhofer ISE ogłosił rekord sprawności wielozłączowego, tandemowego o-

gniwa fotowoltaicznego. Niemieccy naukowcy podkreślają zalety tego rodzaju ogniwa 

nie tylko w kontekście wydajniejszej produkcji energii słonecznej, ale także w kontekś-

cie rozwoju technologii wodorowych. Instytut pochwalił się rekordem sprawności o-

gniwa - 34,1 proc. 
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Energa jest jedną z czterech największych 
krajowych spółek energetycznych (obok 
Polskiej Grupy Energetycznej, Enei i Tau-
rona) i jednym z trzech największych do-
stawców energii elektrycznej w Polsce. 
Podstawowa jej działalność obejmuje 
wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią 
elektryczną oraz cieplną, a także obrót 
gazem. Energa zasila 3 mln odbiorców 
biznesowych i indywidualnych. 
 

ENERGA jest naszym lokalnym operatorem 

sieci dystrybucyjnej oraz dla wielu z nas 

sprzedawcą energii elektrycznej. Pod ko-

niec kwietnia br. Orlen kupił ponad 331 

milionów akcji Energi i tym samym stał się 

głównym akcjonariuszem firmy energe-

tycznej. Pakiet akcji stanowi około 80 proc. 

kapitału zakładowego i około 85 proc. gło-

sów na Walnym Zgromadzeniu Energi. Fir-

ma zmienia kolorystykę swojego loga. O-

prócz nowych barw obok znaku pojawia 

się też informacja o przynależności do Gru-

py Orlen, której częścią jest teraz gdańska 

spółka. Nowe logo ma barwy bieli i czer-

wieni, wcześniej była to zieleń i bordowy. 

Po zmianach obok znaku Energi pojawia 

się też informacja o Grupie Orlen 

https://tvn24.pl/biznes/rynki/orlen-przejmuje-energe-4567619
https://tvn24.pl/biznes/rynki/orlen-przejmuje-energe-4567619


31 
 

 

  

 

Usługa DSR 
 

(Demand Side Response) 

w systemie energetycznym 
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DSR to skrót od angielskiego terminu  „De-

mand Side Response”, co można przetłu-

maczyć jako „Reakcja Strony Popytowej”. 

Stroną popytową są odbiorcy energii, a ich 

reakcją jest zmniejszenie własnego zapo-

trzebowania na energię elektryczną na  

wezwanie operatora systemu przesyło-

wego (OSP). Przykłady zastosowania DSR 

w innych krajach potwierdziły zalety tego 

typu usług wskazując m.in. na ich: przewi-

dywalność, efektywność, elastyczność i  

niezawodność, jako narzędzia stabilizują-

cego system elektroenergetyczny. Wdro-

żenie usługi DSR pozwoliło w wielu przy-

padkach ograniczyć konieczność budowy 

kolejnych, nowych źródeł wytwórczych. 

 

 

 

Potencjalne podmioty mogące przystąpić do programów DSR: 

• huty, kopalnie, stocznie, duże fabryki i zakłady 
produkcyjne 

• sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe, 
biurowce 

• hale sportowe i baseny 

• gospodarstwa rolne wykorzystujące hale i urządzenia 
do uprawy roślin i hodowli zwierząt, np.: szklarnie, 
chlewnie, fermy drobiu 

• cementownie, chłodnie, stacje paliw 

• kina oraz inne obiekty kultury i rozrywki 

• inne podmioty zużywające średnio powyżej 300 kW 
energii elektrycznej 

• odbiorcy posiadający własne źródła generacji – agregaty 
prądotwórcze 

 

 

 

W Polsce z roku na rok wzrasta zapotrzebo-

wanie na energię elektryczną. Według wielu 

rynkowych analiz, zużycie energii w  kolej-

nych latach będzie nadal rosnąć wraz z roz-

wojem gospodarczym kraju. Konieczne jest 

zatem efektywne zarządzanie posiadanymi 

zasobami mocy oraz przyłączanie do systemu 

nowych, elastycznych źródeł wytwórczych. 

Krajowy system elektroenergetyczny dyspo-

nuje wystarczająca ilością energii elektrycz-

nej, aby pokryć zapotrzebowanie przyłączo-

nych do niego odbiorców. Okresowo może 

jednak dochodzić do ekstremalnych warun-

ków funkcjonowania KSE, w  których  rów-

nowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na e-

nergię elektryczna, a dostępnymi możliwoś-

ciami jej wytworzenia i przesłania jest chwi-

lowo naruszona. Aby sprostać takim sy-

tuacjom PSE dysponują środkami zaradczy-

mi, które stosują w celu zapewnienia ciąg-

łości dostaw energii elektrycznej. Są to  usłu-

gi DSR, praca interwencyjna  elektrowni 

szczytowo-pompowych, rezerwa zimna (uru-

chomienia dodatkowych bloków w  elektrow-

niach) oraz pomoc międzyoperatorska. Pro-

gramy DSR są ważną częścią tych środków 

ze względu na duży potencjał wolumenu re-

dukcji oraz elastyczność. Uczestnikiem usłu-

gi DSR  może być każdy podmiot posia-

dający zdolności przesunięcia lub redukcji 

zapotrzebowania energii elektrycznej, przyłą-

czony do sieci elektroenergetycznej i  pozy-

tywnie zweryfikowany przez operatora syste-

mu, do którego jest przyłączony. Weryfikacja 

przeprowadzona w sposób nieangażujący u-

czestnika będzie polegała na sprawdzeniu po-

siadania odpowiedniego układu pomiaro-

wego umożliwiającego rozliczenie.  

 



33 
 

 

 

 

  

 



34 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

  

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 


