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Rola operatora systemu przesyłowego w zapewnieniu krajowego bez-
pieczeństwa dostaw energii energetycznej w polskim prawie w obliczu 

zagrożenia 

The role of the transmission system operator in ensuring the national security of energy 
supply in the Polish law in the face of danger 

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono 
analizę roli i obowiązków operatora systemu 
elektroenergetycznego w stanach zagrożenia. 
Stany zagrożenia, związane z  zagrożeniem bezpie-
czeństwa energetycznego kraju, a także związane z 
pojawieniem się awarii w krajowym systemie 
elektroenergetycznym (to znaczy blackout), nie-
bezpieczeństwo pojawienia się takiej awarii lub 
stanu zagrożenia bezpieczeństwa systemu elek-
troenergetycznego są również brane pod uwagę. 
Przedstawiona została analiza dotycząca utraty 
ciągłości dostaw energii elektrycznej, a także 
ograniczeń dostaw energii elektrycznej i procedur 
awaryjnych. Artykuł został przygotowany na 
podstawie krajowego aktu prawnego - Prawo 
energetyczne, rozporządzeń krajowych i instrukcji 
dotyczących funkcjonowania i korzystania z sieci 
przesyłowej przygotowanych przez operatora 
systemu przesyłowego i instrukcji systemu działa-
nia i wykorzystania sieci dystrybucyjnej przygoto-
wanej przez operatorów systemów dystrybucyj-
nych. 
 
 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, 
system przesyłowy, krajowe bezpieczeństwo 
 

Abstract. In this paper the analysis of role and 
obligations of power system operator in states of 
danger is shown. Also the states of danger which 
are concerned the danger of country energy 
security as well as connected with appearance of 
breakdown in the national power system (it 
means blackout), danger of appearance of such 
breakdown or state of danger of power system 
security are considered. Furthermore for state of 
blackout, analysis concerning loss of continuity of 
electricity supply and also restrictions in electricity 
supply and emergency procedures. This article has 
conducted on the basis of national legal act – 
Energy Law, national decrees and instruction on 
the operation and use of the transmission grid 
prepared by transmission system operator and 
instructions on the operation and use of the 
distribution grid prepared by distribution system 
operators. 
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WPROWADZENIE 

Polska energetyka od lat styka się z problemem zapewnienia ciągłości dostaw 

energii elektrycznej, uruchamiając poszczególne stopnie zasilania, dochodzące do 

najwyższego 20. Niewątpliwie poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 

jest uwarunkowany różnymi czynnikami. Regulacje prawne w omawianej materii 

zawarte są głównie w najważniejszym dla funkcjonowania sektora elektroenerge-

tycznego akcie prawnym, mianowicie w ustawie Prawo energetyczne. Z ustawą tą 

związane są szczegółowe akty wykonawcze w postaci rozporządzeń, w grupie 

których znaleźć można rozporządzenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego państwa. Podmiotem wskazanym w ww. ustawie mającym za 

zadanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz zapobiegać 

wystąpieniu awarii sytemu jest krajowy operator systemu przesyłowego [art. 3 

pkt. 24 u.p.e ]. Tym samym niniejszy artykuł przedstawia zadania i kompetencje 

operatora, przewidziane w prawie krajowym dla zapewnienia bezpieczeństwa 

dostaw energii wobec rosnącego zagrożenia awarii systemu elektroenergetyczne-

go.  

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA AWARII SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO A POJĘCIE BEZPIE-

CZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Stany zagrożenia mogą dotyczyć zagrożenia bezpieczeństwa energetycz-

nego kraju, polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku 

paliwowo-energetycznym, zagrożenia bezpieczeństwa osób lub wystąpienia 

znacznych strat materialnych. Stan braku bezpieczeństwa może być ponadto 

związany z wystąpieniem lub z zagrożeniem wystąpienia awarii w krajowym 

systemie elektroenergetycznym (dalej: KSE). Pojęcie awarii systemu potocz-

nie zwane blackoutem, należy rozumieć jako rozległy, długotrwały zanik lub 

odchylenie napięcia w komercyjnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 

na znacznym obszarze. Przyczyny oraz przebieg opisywanego zjawiska  

w każdym przypadku mogą być różne. Niemniej jednak można mówić o po-

dobnym, generalnym schemacie dochodzenia do blackoutu. Polega on na 

nałożeniu się na siebie kilku zdarzeń losowych1, w wyniku których dochodzi 

do przekroczenia krytycznych wartości podstawowych parametrów pracy 

                                                           
1 Np.: wyłączenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych lub kilku bloków energetycz-
nych na określonym obszarze, awarii sieciowa, ekstremalnych warunków atmosfe-
rycznych. 
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systemu, a w efekcie do automatycznego odłączenia się od sieci poszczegól-

nych jednostek wytwórczych i całych elektrowni oraz utraty napięcia na ca-

łym obszarze objętym zakłóceniem. Rosnące zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w połączeniu z przestarzałą infrastrukturą elektroenergetyczną, 

niedoborem mocy czy wymaganiami prawnymi są przyczyną awarii o rozmia-

rach i czasie trudnym do przewidzenia [http://www.blackout.put. poznan.pl]. 

Biorąc pod uwagę obserwowane zmiany klimatyczne coraz częściej docho-

dzić będzie do konfrontacji z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi 

(tzw. Big Storm Event) [Szyjko 2012, 7], powodującymi rozległe awarie sieci 

elektroenergetycznych przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Dla awarii sys-

temu charakterystycznym jest ich kaskadowość, inaczej nazywana ,,efektem 

domina”.  

Polityka zapobiegająca awariom systemu elektroenergetycznego powinna 

określać zdarzenia powodujące stan kryzysu, uznawane za niedopuszczalne. 

Mowa tu o pozbawieniu zasilania w energię znacznego obszaru bądź ograni-

czanie zasilania wskutek długotrwałej awarii dużego źródła, a także o rozpa-

dzie systemu elektroenergetycznego z powodu utraty stabilności z różnych 

przyczyn. Odbudowa funkcjonowania systemu może wymagać okresu czasu 

kilkunastu lub więcej godzin nawet wtedy, gdy nie zachodzi potrzeba odbu-

dowy zniszczonych elementów. Wskazane zdarzenia są dobrze poznane, 

można je symulować, przewidywać ich skutki oraz dobrać odpowiedni spo-

sób działania. W ostatnich kilkunastu latach wagi nabierają zdarzenia charak-

teryzujące pozbawienie zasilania w dużych aglomeracji na okres czasu liczony 

w dziesiątkach godzin, wskutek zniszczenia sieci na znacznym obszarze, wy-

wołane ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi [Bartodziej 2008]. 

Rozległe awarie systemu pozbawiające odbiorców dostaw i zaopatrzenia 

w energię elektryczną są nierozerwalnie związane z pojęciem bezpieczeń-

stwa energetycznego, czyli stanem gospodarki umożliwiającym pokrycie 

bieżącego oraz perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i 

energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu 

wymagań ochrony środowiska (art. 16 u.p.e.). Można zatem wskazać, że 

bezpieczeństwo energetyczne utożsamiane jest m.in. z modelem zarządzania 

i organizacją zaopatrzenia energetycznego. Na tej podstawie wyróżnia się 

inne kategorie bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności bezpieczeń-
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stwo dostaw energii elektrycznej oraz bezpieczeństwo pracy sieci elektro-

energetycznej. W art. 3 pkt. 16a u.p.e. opisane zostało pojęcie bezpieczeń-

stwa dostaw energii elektrycznej, przez które należy rozumieć faktyczne 

pokrycie zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną w czasie bieżą-

cym jak i przyszłym. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jest zależne 

od liczby przerw w zasilaniu, maksymalnego czasu trwania tej przerwy oraz 

od wartości parametrów dostarczanej energii elektrycznej. W ustawie Prawo 

energetyczne ustawodawca pozostawił otwarty katalog przyczyn zagrażają-

cych bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej (art. 11c u.p.e). Natomiast 

w art. 3 pkt. 16b u.p.e ustawa zawiera definicję bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej, czyli zapewnienie jej nieprzerwanej pracy i spełnianie 

wymagań i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczal-

nych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w 

możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci.  

Zdaniem autora, aby można było mówić o bezpieczeństwie dostaw ener-

gii elektrycznej, wpierw musi być spełniony warunek prawidłowego funkcjo-

nowania pracy sieci elektroenergetycznej. Powyższe pojęcia wpływają na 

konieczność utrzymania bieżącej zdolności infrastruktury technicznej w pra-

widłowym stanie, co koreluje z potrzebą z art. 3 pkt. 16c u.p.e., a mianowicie 

z zaspokojeniem możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności 

podejmowania działań, mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej 

dostarczaniu i poborze.  

ZAGROŻENIE FUNKCJONOWANIA BEZPIECZEŃSTWA KSE A ZADANIA OSP 

W Polsce rolę operatora pełni spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

(dalej: PSE). Cele oraz zadania nałożone na OSP przez krajowego ustawo-

dawcę, zostały zawarte w ustawie Prawo energetyczne określającej m.in. 

działalność przedsiębiorstw energetycznych. Zgodnie z jej regulacjami opera-

tor ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 

obecnie oraz perspektywistycznie (art. 16b u.p.e.). Przepis ten został umiej-

scowiony w rozdziale regulującym kwestię polityki energetycznej. Nadano 

mu przez to charakter ustrojowy, wyznaczając standardy działania OSP jako 

podmiotu, którego zadaniem jest wypełnienie licznych obowiązków określo-

nych bezpośrednio w prawie. 
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Podstawa prawna konstytuująca obowiązki operatora zawarta w art. 9c 

ust. 2 u.p.e., zalicza do nich m.in.: bezpieczeństwo dostarczania energii elek-

trycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elek-

troenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej; opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energię 

elektryczną i moc w systemie elektroenergetycznym; utrzymanie odpowied-

niego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej oraz określanie po-

trzeb rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych; opracowy-

wanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacz-

nych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym i odbudowy tego syste-

mu po wystąpieniu awarii. 

Co więcej operator obowiązany jest zachować ciągłość dostaw energii 

elektrycznej, w wyniku dokonywania bilansu systemu elektroenergetyczne-

go. Przy jego realizacji OSP uwzględnia zapotrzebowanie na energię elek-

tryczną i jej wytwarzanie, ograniczenia sieciowe dostarczania energii elek-

trycznej, parametry techniczne jednostek wytwórczych oraz złożone oferty 

bilansujące.   

W wyniku wdrożenia przepisu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2005/89/W do 

ustawy dodano przepisy art. 11c-11f u.p.e., zawierające wymagania potrzeb-

ne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elek-

trycznej w sytuacji zagrożenia. Zdaniem ustawodawcy za przyczynę ich im-

plementacji uważa się niewystarczające przepisy art. 9c, 9g i 9j u.p.e. [Czar-

necka, Ogłódek 2012], które należy rozszerzyć. Wprowadzone regulacje 

obejmują swym zakresem postępowania w sytuacjach zagrożenia dla funk-

cjonowania systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej, które mogą wystąpić nagle i wymagają natychmiastowych dzia-

łań OSP dla zapobieżenia skutkom tych zagrożeń, a także zadania w zakresie 

bezpieczeństwa operacyjnego sieci elektroenergetycznej.  

WPROWADZENIE OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE ENERGII  

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski polegają-

cego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo energetycz-

nym bądź bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - ustawodawca do-

puszcza wprowadzanie na czas oznaczony ograniczeń w dostarczaniu i pobo-

rze energii elektrycznej na terytorium kraju (art. 11 u.p.e.).  
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Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu wprowadzania 

ograniczeń, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

dotyczą odbiorców energii elektrycznej, dla których wielkość mocy 

umownej2 ustalona została powyżej 300 kW. Ograniczenia te mogą być 

wprowadzone po wyczerpaniu przez operatorów we współpracy z zaintere-

sowanymi podmiotami wszelkich dostępnych środków dla zapewnienia pra-

widłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przy dołożeniu 

należytej staranności (§3 pkt 2 r.ogr.e.). Zgodnie z powyższym operator 

wpierw podejmuje działania przy wykorzystaniu dostępnych środków, mają-

cych na celu usunięcie tego zagrożenia i zapobieżenie jego negatywnym 

skutkom. Dopiero w ostateczności może wprowadzić ograniczenia w dostar-

czaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium kraju lub jego części, lecz 

nie dłużej niż na okres 72 godzin (art. 11c ust. 2 pkt 2 u.p.e.). Granica czaso-

wa uwarunkowana została momentem wejścia w życie przepisów wykonaw-

czych wydanych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek 

ministra właściwego ds. energii, również na czas oznaczony (zob. art. 11 ust. 

7 u.p.e.). Niezastosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze ener-

gii, wprowadzonych na podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3 

u.p.e usankcjonowane zostało nałożeniem kary pieniężnej na podstawie art. 

56 ust. 1 pkt 3a u.p.e. Widoczny jest tu błąd ustawodawcy, który w normie  

z art. 56 ust. 1 pkt. 3a u.p.e. powinien odesłać do art. 11c ust. 2 u.p.e. W tej 

mierze można zgodzić się ze stanowiskiem F. Elżanowskiego [Elżanowski 

2010, 846], że przepis art. 11 ust. 3 u.p.e. nie stanowi samoistnej podstawy 

do wprowadzenia ograniczeń, odsyłając w tym zakresie do trybu wprowa-

dzenia ograniczeń określonego w art. 11 ust. 7 u.p.e. 

Ustawa przewidziała również konieczność zgłoszenia wprowadzenia 

ograniczeń na podstawie wydanego rozporządzenia Rady Ministrów, w opar-

ciu o dyspozycję ustawową zawartą w art. 11 ust. 7 u.p.e.  Zgłoszenie przez 

OSP tego typu ,,konieczności” jest ważne w odniesieniu do informacji prze-

kazywanej do ministra właściwego do spraw energii, gdyż to na jego wniosek 

Rada Ministrów wydaje rozporządzenie w przedmiocie wprowadzenia ogra-

niczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Operator ma obowią-

                                                           
2
 Wielkość mocy umownej określonej w zawartych umowach sprzedaży, umowach  
o świadczenie usług przesyłania albo dystrybucji lub umowach kompleksowych. 
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zek dokonać zgłoszenia niezwłocznie po wystąpieniu zagrożenia (art. 11c ust. 

3 u.p.e.). W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów ograniczeń  

w dostarczaniu i poborze energii, OSP w terminie 60 dni od dnia ich zniesie-

nia przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE 

raport, którego elementy w sposób wyczerpujący wymienione zostały w 

przepisie art. 11c ust. 4 in fine oraz ust. 5 u.p.e. [Czarnecka, Ogłódek 2012]. 

Raporty te są następnie uwzględniane w sprawozdaniach ministra do spraw 

energii z monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zgod-

nie z nałożonym obowiązkiem z art. 15b ust. 3 u.p.e.  

Ponadto ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej są 

wprowadzane na podstawie tzw. planu wprowadzania ograniczeń w dostar-

czaniu i poborze energii elektrycznej, opracowanego przez OSP i uzgodnio-

nego z Prezesem URE oraz na podstawie planów wprowadzania ograniczeń 

opracowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i uzgodnionych 

przez nich z OSP.  Plan wydawany jest na podstawie art. 11 u.p.e. i podlega 

corocznej aktualizacji. Ma on zastosowanie do ograniczeń w dostarczaniu  

i poborze energii elektrycznej wprowadzanych przez Radę Ministrów w dro-

dze rozporządzenia, jak również do ograniczeń wprowadzanych przez OSP do 

czasu wejście w życie powołanego rozporządzenia. Ograniczenia te z uwagi 

na czasochłonne uzgodnienia z organami regulacyjnymi, stosowane są wy-

łącznie w przypadku dającego się przewidzieć ze znacznym wyprzedzeniem 

deficytu mocy wytwarzanej w obszarze KSE i w związku z tym, z brakiem 

możliwości zbilansowania wytwarzania i zapotrzebowania. Wprowadzanie 

ograniczeń w tym trybie zwalnia operatorów systemów z odpowiedzialności 

za potencjalne straty materialne odbiorców.  

Wielkość planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, uję-

tych w planach określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym 11 

stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy 

umownej określonej w umowach. Natomiast stopnie zasilania od 12 do 19 

powinny zapewniać równomierne obniżanie mocy elektrycznej pobieranej 

przez odbiorcę. Ostatni 20. stopień (wprowadzony w ubiegłym roku) ozna-

cza, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, 

niepowodującego zagrożeń oraz zakłóceń. Ograniczenia te są przez odbior-

ców realizowane stosownie do komunikatów operatorów o obowiązujących 
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stopniach zasilania. Mając na uwadze powyższe, plan wprowadzania ograni-

czeń może być zastosowany nie tylko w razie wprowadzenia ograniczeń 

przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, lecz także gdy operator 

wprowadzi ograniczenia pomimo braku takiego rozporządzenia, w szczegól-

ności w sytuacjach określonych w art. 11c ust. 2 pkt 2 u.p.e. oraz w art. 11d 

ust. 1 pkt 5 u.p.e. 

PROCEDURY AWARYJNE 

Punkt wyjścia dla operatora powinien stanowić zbiór zdefiniowanych sta-

nów awaryjnych, które są nieuniknione. Wynikają one po części z procesów 

starzeniowych, wpływu zjawisk atmosferycznych, błędów ludzi, czy też in-

nych czynników losowych. Takie awarie są przedmiotem działań służb eks-

ploatacyjnych, które zajmują się usuwaniem skutków (odbudową), zmianami 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz działaniami prewencyjnymi 

zmniejszającymi prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub/i zakresów 

skutków awarii [Bartodziej, Tomaszewski 2008]. Procedury postępowania 

mające zastosowanie w stanach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej w tym awarii sieciowej lub w systemie zostały przyjęte w In-

strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania [In-

strukcja …].  

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji OSP ma prawo stosować tzw. 

Procedury Awaryjne, ogłaszając za pomocą dostępnego środka komunikacji 

czas ich rozpoczęcia oraz przewidywany czas ich trwania. O konieczności 

zastosowania ww. procedur OSP niezwłocznie informuje ministra właściwego 

do spraw gospodarki oraz Prezesa URE. Z uwagi na przeniesienie kompeten-

cji w zakresie polityki energetycznej z ministra właściwego do spraw gospo-

darki na ministra właściwego do spraw energii, zasadnym wydaje się uznać 

niedopatrzenie operatora w zakresie zmiany organu w Instrukcji. Niemniej 

jednak po 60 dniach od dnia zaprzestania stosowania Procedur Awaryjnych 

OSP przedkłada ww. organom raport zawierający ustalenia dotyczące przy-

czyn stosowania procedur, zasadności podjętych działań oraz zastosowanych 

środków w celu przywrócenia stosowania Procedur Standardowych.  

Aktem wykonawczym, który porusza aspekt wystąpienia awarii w KSE  

i przewidziane obowiązki w tym zakresie operatora jest rozporządzenie Mini-

stra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania syste-
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mu elektroenergetycznego [Rozporządzenie … 2007]. W § 35 r.sys.e. nałożo-

no na OSP obowiązek opracowania oraz aktualizacji planów oraz procedur 

działania, mających zastosowanie w przypadku wystąpienia awarii  

w KSE bądź procedur postępowania służb dyspozytorskich w przypadku za-

grożenia wystąpienia lub faktycznego wystąpienia awarii w KSE oraz odbu-

dowy tego systemu po wystąpieniu awarii. Procedury te powinny być uzgod-

nione z OSP. Rozporządzenie precyzuje również inne podmioty, które samo-

dzielnie powinny opracować i aktualizować procedury postępowań. Opera-

tor powinien jednak nadzorować i koordynować opracowanie i aktualizację 

przez przedsiębiorstwa energetyczne planów i procedur, na wypadek wystą-

pienia zagrożenia lub awarii systemu bądź jego części. 

Operator może dokonać awaryjnych wyłączeń urządzeń, instalacji i sieci 

w trybie przewidzianym w Instrukcji, niezależnie od czasu trwania przerwy 

lub wyłączeń awaryjnych (§35 ust. 6 r.sys.e.). Jest to wówczas tryb awaryjny 

wprowadzanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.  

W przypadku wyłączeń awaryjnych rozpatruje się dwa aspekty: ograniczenie 

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz utratę ciągłości dostar-

czania energii elektrycznej.  

Pierwszy wskazany przypadek został omówiony w rozdziale powyżej. 

Przypomnieć należy, że w rozpatrywanym scenariuszu OSP i operatorzy sys-

temów dystrybucyjnych (dalej: OSD) mają obowiązek realizacji ograniczeń  

w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisami 

wydanymi w rozporządzeniu w sprawie trybu wprowadzania ograniczeń. 

Operatorzy są w tej sytuacji zwolnieni z odpowiedzialności ekonomicznej.  

W drugim przypadku zgodnie z § 35 ust. 6 r.sys.e. OSP i OSD mogą doko-

nać awaryjnych wyłączeń urządzeń, instalacji i sieci, w trybie określonym  

w Instrukcji oraz w instrukcjach dla sieci dystrybucyjnej właściwych operato-

rów bez konsekwencji ekonomicznych3. Likwidacja skutków awarii i usuwania 

zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej przez operatorów, powinna 

nastąpić niezwłocznie. 

                                                           
3
 Odpowiedzialność ekonomiczna operatów za bezpieczeństwo dostaw wynika 
przede wszystkim z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji lub z czę-
ści dotyczącej wymienionej usługi zawartej w umowie kompleksowej [Dołęga 2009]. 
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Ponadto operator w Instrukcji zawiera postanowienia dotyczące m.in. 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej i wa-

runków, jakie muszą zostać spełnione dla jego utrzymania, a także niezbęd-

nych rezerw zdolności wytwórczych i przesyłowych. OSP opracowują pro-

gnozy zapotrzebowania na moc w KSE oraz bilanse techniczne mocy w cy-

klach odpowiadających sporządzeniu poszczególnych planów. Instrukcje 

określają ponadto procedury postępowania w stanach normalnych i zakłóce-

nia pracy KSE. Instrukcje operatora powinny uwzględniać postanowienia art. 

16 u.p.e. oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjo-

nowania systemu elektroenergetycznego w zakresie sieci elektroenergetycz-

nych. 

WSPÓŁPRACA OSP Z INNYMI PODMIOTAMI 

Z uwagi na połączone systemy UCTE4, których częścią jest KSE, OSP obej-

mują zasady zapisane w tzw. Operation Handbook. Na ich podstawie wyma-

ga się zastosowania wszelkich możliwych środków do zapewnienia, o ile jest 

to możliwie, aby konsekwencje każdego zakłócenia były ograniczone do ich 

obszaru pracy. Co oznacza w praktyce podjęcie wszelkich działań przez kra-

jowego OSP w celu zatrzymania rozprzestrzeniającego się zakłócenia do swo-

jego obszaru, uniemożliwiając jego wystąpienie na terenie innego operatora. 

Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze zjawiskami elektrycznymi, które 

nie znają granic, wymagane są konsultacje i skoordynowane działanie po-

między sąsiednimi systemami, celem podjęcia środków zaradczych. Dlatego 

też operator powinien zapewnić odpowiednie sposoby informowania i alar-

mowania, co do postępowania w przypadku częściowej lub całkowitej awarii 

systemu przesyłowego dotkniętego awarią oraz przywrócenie zasilania od-

biorcom. Polega to na wydzieleniu i odłączaniu części obszarów.  

W odniesieniu do powyższego operator ma ustawowy obowiązek współ-

działać z Komisją Europejską oraz współpracować z operatorami systemów 

przesyłowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu stwo-

rzenia co najmniej jednego zintegrowanego systemu na poziomie regional-

nym dla alokacji zdolności przesyłowych i kontrolowania bezpieczeństwa 

systemu. Z uwagi na wskazane wymogi oraz na fakt, że podejmowane decy-

                                                           
4
 Ang. Union for the Coordination of Transmission of Electricity. 
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zje o bieżących warunkach pracy KSE w ramach posiadanych zasobów tech-

nicznych wpływają na poziom ryzyka wystąpienia awarii systemowych, spół-

ka PSE podjęła się uruchomienia dodatkowych mocy wytwórczych w poro-

zumieniu ze wschodnim sąsiadem Polski5. Prócz tego operator jest zobligo-

wany do współpracy w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpie-

czeństwa pracy sieci przesyłowej elektroenergetycznej z OSD (§ 33 r.sys.e.). 

Na operatora jak i na OSD nałożono obowiązki w zakresie realizacji zawiera-

nych umów z odbiorcami, w tym w kwestii zapewniania bezpieczeństwa 

dostaw energii. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funk-

cjonowania systemu elektroenergetycznego reguluje zadania spoczywające 

na podmiotach świadczących usługę przesyłania jak i dystrybucji, a mianowi-

cie utrzymywanie ciągłości dostarczania i odbioru energii elektrycznej w KSE 

oraz niezawodności jej dostarczania. Rozporządzenie określa warunki współ-

pracy operatora z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie 

prowadzenia ruchu sieciowego, zarządzania przepływami i dysponowania 

mocą jednostek wytwórczych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Sposobem wzrostu udziału OSD w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej jest świadczenie przez nich zagregowanych usług 

systemowych. W rezultacie zapisów kodeksów sieciowych ENTSO-E przewi-

duje się rolę OSD jako koordynatora aktywności energetycznej podmiotów 

przyłączonych do sieci, zapewniając przy tym efektywne zarządzanie pracą 

sieci. Świadczenie zagregowanych usług systemowych stanowić będzie 

wsparcie dla operatora w zakresie bilansowania częstotliwości oraz napięcia 

czy odbudowy systemu po głębokich awariach systemowych w KSE. Operator 

systemu dystrybucyjnego, który świadczy zagregowane usługi systemowe, 

będzie w przyszłości cennym partnerem dla operatora w zakresie zapewnie-

nia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej [Pakulski, Klucznik 2015, 24]. 

 

                                                           
5
 Spółka PSE prowadzi inwestycje sieciowe, polegające na zwiększeniu 
przepustowości sieci. W październiku 2015r. odbyło się przekazanie do eksploatacji 
dwóch wybudowanych obiektów infrastruktury przesyłowej, które zostały 
zrealizowane w ramach ,,Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – 
Litwa” czyli budowy tzw. mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. 
Kolejne oddanie mocy wytwórczych ma nastąpić do 2020r.  
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PODSUMOWANIE 

Priorytetem dla Polski w obliczu zagrożenia deficytem mocy wytwórczych 

w systemie jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a konkretnie 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W podziale kompetencyjnym, 

nakładającym odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej pomiędzy użytkowników systemu a organy administra-

cyjne, ustawa wskazuje operatora jako podmiot najważniejszy w obszarze 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Realizacja ustawowych obo-

wiązków zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii przez operatora,  

w aktualnych warunkach politycznych i gospodarczych jest zadaniem trud-

nym do zrealizowania. Wiele zależy od sytuacji wewnętrznej danego pań-

stwa, w szczególności od jego regulacji prawnych, jak i warunków technicz-

nych. Działania operatora są tym trudniejsze do spełnienia, iż wpływ na pra-

widłową realizację zadań mają również decyzje podejmowane na szczeblu 

europejskim.  

W aktualnym sprawozdaniu z wyników monitorowania bezpieczeństwa 

dostaw energii [Ministerstwo Gospodarki, Sprawozdanie  … 2015] wykazano, 

że w obecnie rozpatrywanym scenariuszu przy przewidywanym średniorocz-

nym wzroście zapotrzebowania na moc w okresie do 2020 r., wielkość wy-

maganej nadwyżki mocy w niektórych okresach jest niedostateczna.  

W związku z powyższym konieczne będzie uruchomienie dodatkowych mocy 

wytwórczych. Sytuację zaostrza dodatkowo stan obecnej infrastruktury 

technicznej. W odniesieniu do prognozowanego wzrostu zapotrzebowania 

na energię elektryczną, istniejąca infrastruktura sieci przesyłowej może być 

niewystarczająca, co może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw 

energii6. Niewłaściwy stan infrastruktury sieciowej związany z nieodpowied-

nią eksploatacją i zaniechaniem bądź ograniczaniem prac konserwacyjno-

remontowych potęguje możliwość powstania awarii oraz pozbawienia do-

staw energii odbiorców [Dołęga 2009].  

Z drugiej strony podjęcie działań zapewniających długofalowe bezpie-

czeństwo dostaw niesie ze sobą wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploata-
                                                           
6
 Około 45% urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma ponad 30 lat, a ponad 

77% ponad 20 lat. Podobnie wygląda kwestia infrastruktury przesyłowej, której aż 
89% jest starsze niż 15 lat [Pawłowska 2015, 10]. 
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cyjnych, co stoi w sprzeczności z polityką racjonalnych (niskich) kosztów 

energii. Koszty dostaw zwiększają dodatkowo wymogi ekologiczne, wynikają-

ce z implementacji do krajowego systemu prawnego dyrektyw unijnych.  

Z kolei wymuszanie niskich kosztów dostaw za pomocą reguł konkurencji  

i regulacji zagrażają bezpieczeństwu dostaw energii, mogąc doprowadzić do 

blackoutu.  

Identyfikując możliwość wystąpienia przyszłych niedoborów nadwyżki 

mocy dostępnej dla OSP, spółka PSE podjęła działania zmierzające do pozy-

skania dodatkowych środków poprawy bilansu mocy. W marcu 2013 r. ope-

rator zawarł pierwszą umowę na usługę - interwencyjną redukcję obciążenia. 

Na polepszenie sytuacji wpływ ma także wprowadzenie przez OSP dodatko-

wej usługi systemowej, jaką jest interwencyjna rezerwa zimna oraz modyfi-

kacja usługi operacyjnej rezerwy mocy [Raport Prezesa  2014, 8].  
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