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Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki 

Warszawa, 03.05.2017 
 

Szanowni Członkowie i Sympatycy  
Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, 
 
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) otrzymało zaproszenie do wygłoszenia referatu na 
VI Konferencji pt. „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym” 
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE}, 
która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 - 31 maja 2017 r. Uczestnikami Konferencji 
będą przedstawiciele wszystkich działających na rynku operatorów, w tym ich prezesi. 
Problemy istniejące na styku operatorów i instalatorów systemów PV rzutują na rozwój 
naszej branży. Mamy więc szansę na wyartykułowanie problemów i oczekiwań, z którymi 
borykamy się na co dzień.  
 
PTPV będzie reprezentował Pan Artur Pawelec wygłaszając referat „Mikroinstalacje 
fotowoltaiczne – możliwości i wyzwania” i uczestnicząc w dyskusjach. Pragniemy aby był to 
głos naszego środowiska W związku z tym zapraszamy Państwa do włączenia się w 
przygotowanie tego wystąpienia poprzez korespondencyjne zgłaszanie tematów, które 
warto by było poruszyć na Konferencji. Prosimy również o zgłaszanie dobrych i złych praktyk 
w relacjach z operatorami. Planujemy zorganizowanie, jeszcze przed Konferencją, spotkania 
roboczego w Warszawie lub Poznaniu na tematy "przyłączeniowe". Do rozmów z 
Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD) potrzebna jest merytorycznie silna 
reprezentacja środowiska fotowoltaicznego.  
 
To spotkanie mogłoby się stać zalążkiem zespołu w PTPV do spraw współpracy z PV z OSD. 
Konieczne jest zapoczątkowanie dialogu i współpracy pomiędzy sektorem fotowoltaiki a 
energetyką zawodową dla osiągnięcia optymalnych rozwiązań energetycznych dla Polski. 
Fotowoltaika i energetyka mają wspólne cele i konieczna jest dyskusja dla potwierdzenia 
synergii priorytetów, przedstawienia i przedyskutowania potencjalnych obaw i mitów, które 
mogą się pojawić w związku z rozwojem PV.  
 
Pan Artur Pawelec (tel.: 48 602 275 382, e-mail: apawelec@tu.kielce.pl) jest główną osobą w 
PTPV odpowiedzialną za sprawy przyłączeniowe i kontakty z OSD. Oczekuje on na 
korespondencję od Państwa do 15 maja 2017 r., jak również zachęca do bezpośredniego 
kontaktu telefonicznego.  
 
Z poważaniem 
Dr inż. Stanisław M. Pietruszko, Prezes Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki 
Mgr inż. Artur Pawelec, członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki 
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