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DŁUGOTERMINOWE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SIECIOWYM  

W OSD 

Streszczenie. Artykuł daje ogólny pogląd na zagadnienia związane z zarzą-

dzaniem majątkiem. Koncentruje się na specyfice majątku sieciowego – 

infrastrukturze posiadającej charakterystyczne cechy, determinujące podejście do 

strategii zarządzania majątkiem w perspektywie długoterminowej. Wyjaśnia 

relacje pomiędzy technologią i wyborem właściwej strategii utrzymania majątku 

oraz wskazuje na potrzebę wielokryterialnej analizy prowadzącej do określenia 

optymalnej strategii zarządzania majątkiem w pełnym cyklu jego funkcjonowania.  

Słowa kluczowe: sieć dystrybucyjna, system elektroenergetyczny, zarządzanie majątkiem 

sieciowym 

LONG-TERM MANAGEMENT OF NETWORK ASSETS IN 

DISTRIBUTION SYSTEM OPERATOR 

Summary. This paper gives an overview of issues related to management of network 

assets. It focuses on the particular features of the network assets: the infrastructure exhibits 

some characteristic attributes, which determine the approach to asset management strategy. 

It explains the relations between process engineering and selection of appropriate strategy 

of asset maintenance. It also points to the necessity of multi-criteria analysis aimed at 

determining the optimum asset management strategy over a full lifetime cycle.    
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1. WSTĘP 

System elektroenergetyczny, zarówno w klasycznej konfiguracji – począwszy od źródła 

wytwórczego, przez sieci transmisyjne, dystrybucyjne aż do odbiorcy końcowego, jak  

i w ujęciu tzw. „smart”, tworzy zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Każdy  

z elementów systemu może być opisany cechami technicznymi, ekonomicznymi i za pomocą 

wielu wskaźników prezentujących funkcjonowanie systemu lub elementu z perspektywy 

właściciela, zarządzającego, użytkownika czy też klienta końcowego. 
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Celem funkcjonowania systemu, w tym systemu elektroenergetycznego, jest tworzenie jak 

największej wartości w wielowymiarowej przestrzeni interesariuszy. Często w literaturze 

spotyka się pojęcie „zrównoważonego rozwoju” [1], które w najprostszy sposób można 

opisać przyrostem wartości wyrażonej w różnorakim ujęciu, obejmującym swoim zasięgiem 

większość interesariuszy. 

Chcąc jednak zapewnić symetryczny - zrównoważony rozwój systemu, należy zastanowić 

się nad jego funkcjonowaniem, a szczególnie cyklem życia. I tutaj, odchodząc od ogólnego 

opisu funkcjonowania systemów, artykuł będzie koncentrował się na systemie 

elektroenergetycznym oraz celowo nie będzie uwzględniał aspektów regulacyjnych. 

Zarządzając majątkiem, w szczególności majątkiem sieciowym, należy zwrócić uwagę na 

cechy szczególne takiego systemu, jak: 

 złożona infrastruktura techniczna, 

 rozproszona terytorialnie infrastruktura techniczna, 

 silne zróżnicowanie wieku i stanu technicznego, 

 krytyczny charakter pod względem funkcji i bezpieczeństwa, 

 kilkudziesięcioletni cykl życia składników majątku, 

 niedoinwestowanie w ubiegłych latach, 

 brak spójnego systemu planowania i zarzadzania majątkiem. 

Biorąc pod uwagę powyższe, proces zarządzania majątkiem jest z założenia skomli-

kowany i wiąże się z istotnym ryzykiem, zarówno technicznym, jak i finansowym. Wpływ 

modelu regulacyjnego, mający istotne znaczenie w procesie zarządzania majątkiem, nie 

będzie analizowany na łamach tego artykułu. 

 

2. CYKL ŻYCIA MAJĄTKU 

Niezależnie od rodzaju i funkcji, jaką pełni w systemie składnik majątku, jego cykl życia 

ma zasadniczo zawsze te same fazy, a mianowicie: 

• identyfikacja potrzeby pełnienia konkretnej funkcji w systemie – celu funkcjonowania 

składnika majątku, 

• analiza najlepszego rozwiązania i zaplanowanie potrzeb, 

• wytworzenie składnika majątkowego i przekazanie do eksploatacji, 

• utrzymanie (eksploatacja) i korzystanie – tworzenie konkretnej wartości w systemie, 

• modernizacja lub remont – z zachowaniem parametrów początkowych lub z ulepszeniem, 

• likwidacja składnika majątku i zastąpienie go nowym (odtworzenie). 

Poruszając aspekt cyklu życia składnika majątku, nie sposób pominąć pojęcia kosztu 

cyklu życia majątku, czyli całkowitego kosztu, na który składają się koszty wynikające  

z poszczególnych faz życia. Można zatem wyróżnić koszty związane z planowaniem, 

projektowaniem, budową, zakupem, eksploatacją i utrzymaniem, modernizacją i likwidacją 
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aktywów, co graficznie zostało zaprezentowane na rys. 1. Efektywność ekonomiczna 

aktywów powinna być jednym z podstawowych czynników uwzględnianych przy 

podejmowaniu decyzji na etapie planowania prac związanych z utrzymaniem majątku, 

modernizacji czy odtworzeniu aktywów. 
 

 
Rys. 1. Graficzna prezentacja cyklu życia składnika majątku 

Fig. 1. Graphical presentation of the life cycle of an asset 
 

Cykl życia naturalnie kojarzy się z pojęciem czasu. Majątek sieciowy zwykle utożsamiany 

jest z długowiecznymi składnikami, takimi jak słupy, przewody, transformatory. Dla przykła-

du, średnie cykle życia składników majątku sieciowego przedstawiono w tabeli 1. 

Należy jednak pamiętać, że majątek sieciowy z racji swojej złożoności stanowią również 

komponenty cechujące się zdecydowanie krótszym okresem użytkowania. Można tutaj 

wspomnieć o licznikach energii, aparaturze kontrolno-pomiarowej, urządzeniach automatyki 

zabezpieczeniowej, prostownikach, przetwornicach i akumulatorach itd. Dla tych składników 

cykl życia niejednokrotnie nie przekracza 10 lat. 
 

 Tabela 1 

Średni cykl życia składników majątku sieciowego 

Urządzenie / element sieci Średni czas życia 

Linie napowietrzne 110 kV  

 Konstrukcja słupowa normalna 70 lat 

 Przewody robocze 30 lat 

 Izolator ceramiczny LPZ 30 lat 

 Izolator kompozytowy 30 lat 

Linie kablowe 110 kV 60 lat 

Urządzenia stacyjne 110 kV/SN  

 Transformatory 110 kV/SN 50 lat 

 Wyłączniki 110 kV z SF6 40 lat 

 Przekładniki 110 kV prądowe i napięciowe  30 lat 

Linie napowietrzne SN  

 Konstrukcja słupowa drewniana 30 lat 

 Konstrukcja słupowa betonowa 50 lat 

 Przewody robocze gołe 30 lat 

 Przewody robocze izolowane 40 lat 

 Izolatory 30 lat 

Linie kablowe SN  

 W izolacji z polietylenu niesieciowanego 15 lat 

 Tradycyjne 70 lat 
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   cd. tabeli 1 

Urządzenia stacyjne SN/nN  

 Transformatory SN/nN 50 lat 

 Rozdzielnice SN tradycyjne 35 lat 

 Rozdzielnice nN  40 lat 

Linie napowietrzne nN 60 lat 

Linie kablowe nN 70 lat 

3. UTRZYMANIE MAJĄTKU 

Przejście od fazy identyfikacji, analizy i projektowania przez wytworzenie składnika 

majątku do fazy utrzymania (eksploatacji) zdecydowanie najbardziej powiązane jest  

z kosztem życia majątku. Zwykle koszt inwestycyjny (nakład na wytworzenie majątku) 

stanowi niewielką część kosztu utrzymania i późniejszej modernizacji. Największe znaczenie 

ma tutaj technologia i reżim eksploatacyjny związany z zastosowaną technologią oraz 

przyjęta strategia utrzymania majątku. 

Przykładowo: koszt wytworzenia majątku – budowy rozdzielni 110 kV w izolacji 

powietrznej (tradycyjnej) jest zwykle niższy niż budowa analogicznej pod względem liczby 

pól i parametrów prądowych rozdzielni w izolacji SF6, powszechnie nazywanych GIS. 

Powyższa reguła nie ma zastosowania w lokalizacjach, gdzie cena nieruchomości 

przeznaczonej pod budowę rozdzielni stanowi istotną część inwestycji (centra miast, silnie 

zurbanizowane regiony itp.). 

Biorąc pod uwagę nakład inwestycyjny na budowę rozdzielni oraz późniejsze koszty 

związane z utrzymaniem – eksploatacją, diagnostyką, pomiarami kontrolnymi, wykonywa-

nymi zgodnie z harmonogramem przyjętym przez prowadzącego eksploatację, może się 

okazać, że budowa rozdzielni GIS wobec gwarantowanego przez producenta 15-letniego 

okresu praktycznie bezobsługowej eksploatacji jest rozwiązaniem tańszym (o niższym 

koszcie cyklu życia majątku). 

Wybór pomiędzy izolacją powietrzną a SF6 determinuje późniejszą decyzję co do wyboru 

strategii utrzymania majątku. W literaturze [3] można napotkać następujące modele: 

 CM (corrective maintenance) – działania korygujące po awarii, ograniczenie działań 

planowych do minimum; 

 TBM (time based maintenance) – strategia polegająca na cyklicznym przeprowadzaniu 

zabiegów eksploatacyjnych, m.in. oględzin i przeglądów; 

 CBM (condition based mantenance) – strategia bazująca na ocenie stanu technicznego 

elementu systemu, głównie za pomocą metod diagnostycznych: 

o RBM (risk based maintenance) – strategia oparta na analizie ryzyka i zróżnicowaniu 

częstości zabiegów eksploatacyjnych pod kątem wagi danego składnika majątku  

w systemie, 

o RCM (reliability centered maintenance) – działania ukierunkowane na niezawodność. 
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4. STRATEGIA ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM 

Zarządzający majątkiem – zbiorem zróżnicowanych pod względem wieku, kondycji, 

niezawodności i kosztów składników majątku staje przed trudnym zadaniem: jak taki zbiór 

uszeregować, jak nadać priorytety, jak określić optymalny moment na odtworzenie majątku  

i sposób jego odnowy. 

Przyjmując prostą relację wieku majątku do niezawodności, można przedstawić typową 

charakterystykę opisującą tę zależność, zaprezentowaną na rys. 2. 

Niezawodność systemu lub komponentu w rozumieniu parametru wspierającego proces 

zarządzania majątkiem można zdefiniować w kilku perspektywach, np.: 

 Perspektywa techniczna – liczba uszkodzeń przypadających na 100 jednostek (szt., km, 

MW). 

 Perspektywa klienta (dostępności sieci – funkcji celu, jaką realizuje dystrybucyjny 

majątek sieciowy): SAIDI lub SAIFI [4], 

gdzie:  

SAIDI – parametr opisujący długość przerw przypadających na statystycznego klienta, 

SAIFI – parametr opisujący częstość występowania przerw na statystycznego klienta. 

Fragment normy 1366 IEEE „Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices” 

opisuje przytoczone wskaźniki jak na rysunku 3. Nieco bardziej precyzyjne definicje znaleźć 

możemy w materiałach udostępnianych przez Urząd Regulacji Energetyki, co pokazano na 

rysunku 4. 

 

 
 

Rys. 2. „Krzywa wannowa” opisująca związek pomiędzy niezawodnością a czasem eksploatacji 

Fig. 2. "Curve Bath" to describe the relationship between reliability and service life 
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Rys. 3. Definicja wskaźników SAIDI oraz SAIFI 

Fig. 3. Definition of indicators SAIDI and SAIFI 

 

  

 

 

 

 

 

Rys. 4. Dokładniejsze definicja wskaźników SAIDI oraz SAIFI 

Fig. 4. More precise definition of indicators SAIDI and SAIFI 

 

Przytoczone definicje w jednoznaczny sposób określają niezawodność dostaw energii – 

pracy systemu dystrybucyjnego – widzianego oczami klienta. Zarówno długość występo-

wania przerw, jak i częstość ich występowania pozwalają na zwymiarowanie dostępności 

sieci. Należy jednak pamiętać, że przytoczone wskaźniki wyznacza się dla przerw długich  

i bardzo długich, tj. w przedziale od 3 min do 24 h. Analizując dane publikowane przez OSD 

(publikacja tych danych jest obligatoryjna), należy zwrócić uwagę, czy dane uwzględniają 

przerwy katastrofalne (trwające > 24 h) czy też nie. 

Idąc w ślad za niezawodnością (dostępnością) sieci wyrażoną parametrami SAIDI  

i SAIFI, warto przytoczyć wyniki opublikowane przez Prezesa URE w opracowaniu  

„I Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców 

przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych” [5] oraz wyniki corocznego raportu 

publikowanego przez CEER [6] poświęconego m.in. porównaniu parametrów niezawodności 

zasilania w krajach europejskich. 

Porównując wskaźniki krajowych i europejskich OSD, nie sposób pominąć rosnącej roli 

przemyślanych i konsekwentnie realizowanych strategii inwestycyjnych i utrzymaniowych. 

Dystans dzielący polskich operatorów od średniej europejskiej jednoznacznie wyznacza 

kierunek działań i długoterminowych planów. 
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Rys. 5. Udział wskaźnika czasów trwania przerw planowanych i nieplanowanych SAIDI  

w sieci dystrybucyjnej badanych operatorów [5] 

Fig. 5. Participation rate durations of planned and unplanned interruptions SAIDI in the distribution 

network operators surveyed [5] 

 

 

Rys. 6. Średnia wartość wskaźnika SAIDI w krajach europejskich [6] wg CEER 

Fig. 6. The average value of the index SAIDI in European countries [6] by CEER 
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Strategia zarządzania majątkiem sieciowym powinna w sposób klarowny nakreślać 

priorytety, jakie należy przyjmować, podejmując decyzje dotyczące wyboru stosowanej 

strategii utrzymania, stopnia odtworzenia majątku, zakresu i czasu podejmowanych działań 

inwestycyjnych, a co za tym idzie wysokości nakładów z tym związanych. 

Jednym z kluczowych pytań, na które powinna odpowiadać wypracowana strategia to 

relacja nakładów inwestycyjnych związanych z wytworzeniem lub odtworzeniem majątku do 

poziomu kosztów operacyjnych skojarzonych z eksploatacją, diagnostyką i usuwaniem 

uszkodzeń w posiadanych zasobach. Często nazywa się tę relację stosunkiem CAPEX / 

OPEX, gdzie CAPEX (capital expenditures) reprezentuje nakłady inwestycyjne, a OPEX 

(operational expenditures) koszty operacyjne. Relacja CAPEX/OPEX silnie zależy od 

kondycji majątku i modelu finansowania – pozyskiwania środków inwestycyjnych. 

Poszukiwanie optymalnej strategii zarządzania majątkiem musi uwzględniać wiele 

zmiennych, wśród których można wymienić: 

• wiek majątku, 

• technologia, 

• tzw. kultura eksploatacji, 

• topologia i topografia, 

• kondycja techniczna, 

• wartość majątku, 

• stopień odtworzenia, 

• niezawodność. 

Przykładowo – jednym ze składników majątku, silnie skorelowanym z osiąganym 

poziomem niezawodności sieci, jest stopień uszkadzalności sieci kablowej. Trwałe 

uszkodzenie relacji kablowej w centrum miasta wiąże się z poważnymi problemami  

w przywróceniu zasilania (głównie ze względu na duży poziom obciążenia takiej sieci) oraz 

trudnościami w lokalizacji miejsca uszkodzenia, naprawie często w trudnych warunkach 

terenowych i konieczności odtworzenia nawierzchni. To wszystko sprawia, że czas usunięcia 

takiej usterki liczony jest w godzinach. Z praktyki wynika, iż tzw. kultura eksploatacji nie ma 

istotnego wpływu na uszkadzalność linii kablowych, ponieważ prac eksploatacyjnych 

praktycznie nie wykonuje się w sieci kablowej.  

Zewnętrznym czynnikiem decydującym o poziomie uszkadzalności takiej sieci są 

uszkodzenia mechaniczne spowodowane błędnym naniesieniem sieci w zasobach 

geodezyjnych lub brak przestrzegania obowiązujących procedur w tym zakresie, tzw. 

piractwo budowlane.  

Czynnikiem wewnętrznym mającym zasadniczy wpływ na uszkadzalność kabli SN są 

efekty starzeniowe, skutkujące postępującą w czasie degradacją izolacji. 

Przykładowy rozkład wieku składnika majątku – kabli SN przedstawiono na rys. 7. 

Wyraźnie widać, że zasadniczo ta grupa majątku mieści się w tzw. „oknie” cyklu życia, 
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nieliczne składniki przekroczyły okres użytkowania. W tym miejscu należy podkreślić, iż  

w miarę upływu lat „okno” będzie stopniowo przesuwało się po osi czasu i kolejne składniki 

majątku przejdą do strefy zwiększonego ryzyka wystąpienia uszkodzenia. Biorąc pod uwagę 

zjawisko powszechnej elektryfikacji i tzw. boom inwestycyjny lat ’70 i ’80, nietrudno 

zauważyć, że zbliża się faza wzmożonych potrzeb inwestycyjnych. Do tego należy dodać 

kolejny parametr – technologię ówcześnie wytwarzanych kabli, a precyzyjnie rzecz ujmując – 

jakość materiałów i montażu, co sprawia, że średni cykl życia tego składnika jest częstokroć 

krótszy od zakładanego. 

Znając rozkład wiekowy analizowanej grupy majątku (rys. 7), z całą pewnością można 

stwierdzić, iż nie jest i nie będzie możliwe odtworzenie całej populacji zgodnie  

z przesuwającym się „oknem” cyklu życia. Wynika to głównie z ograniczeń w finansowaniu 

inwestycji (model regulacyjny nie jest przedmiotem tego opracowania) oraz ze zdolnością 

rynku do wyprodukowania i przeprowadzenia procesu budowlanego w takiej skali. Innym 

ograniczeniem jest sam system dystrybucyjny i konieczność zapewnienia odbiorcom 

bezpiecznego zasilania (ograniczenia w możliwości prowadzenia prac planowych na większej 

liczbie relacji kablowych). 

W tej sytuacji konieczne jest określenie właściwej strategii zarządzania majątkiem  

w odniesieniu do prezentowanego wyżej składnika lub grupy składników. Z analiz wynika, iż 

najkorzystniejszym rozwiązaniem jest prowadzenie działań prewencyjnych pozwalających na 

identyfikację najsłabszych elementów sieci, określenie ich roli w systemie i zbudowanie 

racjonalnego harmonogramu odtworzenia tych składników majątku. W tym celu stosuje się 

metody analizy ryzyka.  

Na rys. 8 zaprezentowano przykładowy wynik analizy, pozwalającej na jednoznaczne 

wskazanie relacji kablowych, które powinny być wymienione w pierwszej kolejności. 

Innym parametrem mającym wpływ na kształtowanie strategii zarządzania majątkiem jest 

poziom nakładów inwestycyjnych na odtworzenie wyrażony w procentach wartości 

odtworzeniowej majątku – rys. 9a. 

Przyjmując bardzo prostą regułę, iż średni cykl życia znormalizowanego składnika 

majątku, będącego odzwierciedleniem wszystkich grup i składników wchodzących w skład 

analizowanego zbioru, wynosi ok. 50 lat – to poziom odtworzenia powinien kształtować się  

w okolicach 2% wartości odtworzeniowej majątku. Jest to bardzo duże uproszczenie, 

pozwalające jednak dobrze zrozumieć istotę zagadnienia. W tym miejscu trzeba dodać, iż 

poziom 2% jest prawdziwy, pod warunkiem że w latach minionych nie doprowadzono do 

degradacji wartości majątku, tj. zbliżony poziom był konsekwentnie utrzymywany. 

Doświadczenia wielu lat pracy w branży autora artykułu wskazują na istotny deficyt  

w tym obszarze. Obecne problemy polskich OSD z niezawodnością wyrażoną parametrem 

SAIDI (rys. 3) wynikają m.in. z wielu lat alokowania niewystarczających środków na 

odtworzenie majątku sieciowego. Co więcej, z racji ograniczeń poruszanych już w materiale, 
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nie jest możliwe nadrobienie zaległości w bardzo krótkim czasie. Dla przykładu można 

przytoczyć wyniki kontroli NIK w jednym z oddziałów krajowego OSD. Raport pokontrolny 

z roku 2009 [7] przywołuje wartość 43% majątku o przekroczonym okresie użytkowania,  

z czego największą część stanowią stacje WN/SN, gdzie tylko 18% mieściło się jeszcze  

w „oknie” cyklu życia majątku. 

Zależności zaprezentowane na rys. 9a i b wyraźnie wskazują, że do roku 2007 

prowadzona polityka inwestycyjna pogłębiała stopień dekapitalizacji majątku, co miało 

negatywny wpływ na osiągany poziom niezawodności (rys. 9b). Jest to prawidłowość mająca 

zastosowanie do wszystkich krajowych OSD. 

Przykładowe strategie odtworzeniowe zostały zobrazowane na rys. 10.  

Strategia 1 reprezentuje podejście podążania za zmieniającą się wartością odtworzeniową 

majątku. Z poruszanych już wcześniej ograniczeń wynika brak możliwości realizacji takiej 

strategii. Różnice pomiędzy poziomem nakładów inwestycyjnych w latach 2015 i 2017 

przekraczają 300%.  

Strategia 2 przyjmuje podejście malejące, tj. począwszy od roku 2012, gdzie nakłady 

sięgają 380 mln zł, po czym stopniowo maleją. W obu strategiach przyjęto założenie stałego 

poziomu nakładów w latach 2009-11, będącego jednocześnie najwyższym względem 

poziomów z lat ubiegłych.  

 
 

Rys. 7. Przykładowa struktura wiekowa kabli SN w izolacji papierowo-olejowej 

Fig. 7. An example of the age structure of the medium voltage cables in paper insulation oil 
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Rys. 8. Analiza ryzyka uszkodzenia relacji kablowych SN 

Fig. 8. Analysis of the risk of damaging the relationship MV cable 

 

 
 

Rys. 9a. Stopień odtworzenia majątku dla przykładowego OSD 

Fig. 9a. The degree of restoration of property for an example of OSD 
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Rys. 9b. Zmiana wskaźników SAIDI/SAIFI przykładowego OSD 

Fig. 9b. Changing indicators SAIDI / SAIFI sample OSD 

 

 

 
Rys. 10. Przykładowe strategie odtworzenia majątku 

Fig. 10. Examples of strategies for restoration of property 
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Rys. 11. Przykład strategii odtworzenia majątku po wykonaniu optymalizacji poziomu nakładów 

Fig. 11. An example of the strategy for restoring the property after optimize the level of expenditures 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Na podstawie rozważań przeprowadzonych w artykule należy rozważyć, czy wobec tak 

wielu kryteriów, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na majątek sieciowy, można 

zdefiniować optymalną strategię zarządzania majątkiem w długoletniej perspektywie? Jakie 

metody i narzędzia mogą być pomocne na etapie identyfikacji danych, prowadzenia analiz  

i wyciągania wniosków? W jaki sposób weryfikować we wczesnym etapie realizacji strategii, 

czy przyjęte założenia skutecznie prowadzą do zamierzonego celu? 

Z doświadczeń autora wynika, iż stworzenie takiej strategii jest możliwe. Przykładem 

optymalizacji strategii w celu ustabilizowania poziomu nakładów inwestycyjnych może być 

wariant zaprezentowany na rys. 9, gdzie uśredniono nakłady inwestycyjne, ograniczając 

jednocześnie ich poziom na rzecz wzmożonych działań prewencyjnych – diagnostycznych. 

Szczegółowa analiza i prezentacja wyników strategii uwzględniających szerszy wachlarz 

kryteriów wykracza poza łamy tego opracowania i będzie pogłębiana w trakcie dalszych prac. 
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