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Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach był okazją do 
wymiany poglądów oraz zaprezentowania osiągnięć i planów 
rozwoju największych polskich przedsiębiorstw. Podczas panelu 
„Wyzwania w sektorze energetycznym w świetle nowej 
perspektywy finansowej UE” przedstawione zostały projekty 
realizowane przez Energę Operator z wykorzystaniem funduszy 
UE oraz wyzwania związane z perspektywą finansową UE na lata 
2021-2027. 

- Trzy ostatnie lata to dla Energi Operator okres zintensyfikowania 
działań związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki nim 
możemy wdrażać na szeroką skalę rozwiązania obejmujące 
modernizację naszej sieci do standardu smart grid, a także szybciej 
przystosowywać infrastrukturę do coraz bardziej rozproszonego, 
opartego o OZE modelu wytwarzania energii. – mówi Wiesław Jasiński wiceprezes Energi Operatora, 
który uczestniczył w panelu. 

Energa Operator w ramach obecnej perspektywy finansowej UE realizuje 10 projektów, z wykorzystaniem 
środków zarówno z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak i z Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynikająca z zawartych umów wynosi obecnie 
214 mln zł. Cześć z projektów, jak np. modernizacja GPZ-ów w Kątach Rybackich i Ostrowie Wielkopolskim 
została już ukończona. 

- Na szczególną uwagę zasługuje projekt Smart Grid, dzięki któremu Energa Operator będzie pierwszym 
OSD w Polsce dysponującym kompleksowym, opartym o rozwiązania z zakresu inteligentnych sieci, 
systemem zarządzania infrastrukturą SN – mówi Wiesław Jasiński.

Realizowany na całym obszarze działania spółki, projekt obejmuje montaż 1180 rozłączników 
napowietrznych na liniach SN, 1148 rozdzielnic wnętrzowych wraz z zestawami telesterowania oraz 
instalację ponad dwóch tysięcy modemów telekomunikacyjnych TETRA. Wprowadzane w jego ramach 
nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne takie, jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and 
Restoration) umożliwią szybsze ustalenie miejsca oraz przyczyn awarii, a także automatyczną rekonfigurację 
sieci w odpowiedni sposób, tak aby przerwy w dostawie prądu były, jak najkrótsze i dotknęły, jak najmniejszej 
liczby odbiorców. 

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 milionów złotych, z czego dofinansowanie to 166 milionów 
złotych. Zgodnie z założeniami jego realizacja przyczyni się do zaoszczędzenia blisko 98 MWh energii 
elektrycznej rocznie, a także zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 1 054,11 GJ w skali roku. 
- Mimo tego, że obecna perspektywa finansowa UE zbliża się do końca, cały czas podejmujemy działania, 
których celem jest pozyskiwanie środków w jej ramach. We wrześniu podpisane zostały umowy związane z 
modernizacją czterech GPZ-ów, w których łączna kwota dofinansowania wynosi blisko 10 milionów złotych. 
Wspólnie z innymi spółkami z branży, m.in. w ramach PTPIREE, zabiegamy o to, aby w nadchodzącej 
perspektywie finansowej UE  uwzględnione zostały najważniejsze z punktu widzenia polskiej energetyki 
wyzwania – podsumowuje Wiesław Jasiński.

Energa Operator za najważniejsze zadania w kontekście nowej perspektywy uznaje m.in. zwiększanie 
potencjału przyłączeniowego dla OZE, poprzez wymianę transformatorów 110/15 kV na jednostki o większej 
mocy, kablowanie sieci, a także dalszą jej automatyzację i wdrażanie rozwiązań z zakresu smart grid.  
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