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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono analizê roli, obowi¹zków i odpowiedzialnoœci ekonomicznej operatorów systemu przesy³owego i systemów dystrybucyjnych w stanach zagro¿enia. W artykule rozpatrywano stany zagro¿enia dotycz¹ce zagro¿enia bezpieczeñstwa
energetycznego kraju oraz zwi¹zane z wyst¹pieniem awarii w KSE, zagro¿eniem wyst¹pienia
takiej awarii lub stanem zagro¿enia bezpieczeñstwa systemu elektroenergetycznego. Dla
rozpatrywanych stanów przeanalizowano aspekty obejmuj¹ce ograniczenie w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej. Ponadto dla stanu awarii przeprowadzono analizê dotycz¹c¹
utraty ci¹g³oœci dostarczania energii elektrycznej. Analiza mia³a charakter wielop³aszczyznowy i zosta³a przeprowadzona na podstawie krajowych aktów prawnych, krajowych
aktów wykonawczych, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesy³owej operatora systemu
przesy³owego oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatorów systemów
dystrybucyjnych. W ramach tej analizy przedstawiono rolê i obowi¹zki operatorów systemów
elektroenergetycznych w rozpatrywanych stanach zagro¿enia oraz ich odpowiedzialnoœæ
ekonomiczn¹.
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Wprowadzenie
Stany zagro¿enia mog¹ dotyczyæ m.in. zagro¿enia bezpieczeñstwa energetycznego kraju
lub mog¹ byæ zwi¹zane z wyst¹pieniem awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym
(w skrócie KSE) lub zagro¿eniami wyst¹pienia takiej awarii b¹dŸ ze stanem zagro¿enia
bezpieczeñstwa systemu elektroenergetycznego.
W pierwszym przypadku zgodnie z art. 11 ustawy [U1] Rada Ministrów mo¿e wprowadziæ ograniczenia w poborze energii elektrycznej dla odbiorców. Jest to tryb normalny
wprowadzania ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
W drugim przypadku zgodnie z § 35 ust 6 rozporz¹dzenia [R1] operator systemu mo¿e
dokonaæ awaryjnych wy³¹czeñ urz¹dzeñ, instalacji i sieci, w trybie okreœlonym w instrukcji
ruchu i eksploatacji sieci przesy³owej oraz w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w³aœciwych operatorów. Jest to tryb awaryjny wprowadzania ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
W przypadku wy³¹czeñ awaryjnych rozpatruje siê dwa aspekty:
G ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
G utratê ci¹g³oœci dostarczania energii elektrycznej.
Odpowiedzialnoœæ ekonomiczna operatorów systemu przesy³owego i systemów dystrybucyjnych za bezpieczeñstwo dostaw wynika w g³ównej mierze z umów o œwiadczenie
us³ug przesy³ania lub dystrybucji lub z czêœci dotycz¹cej wymienionej us³ugi zawartej
w umowie kompleksowej. Przy czym warunki œwiadczenia us³ugi przesy³ania lub dystrybucji przez operatora obok umowy okreœla równie¿ koncesja, taryfa i instrukcja ruchu
i eksploatacji sieci przesy³owej lub dystrybucyjnej (§ 13 ust. 1 [R1]).
Warunkiem zawarcia wymienionych umów jest przy³¹czenie do sieci na podstawie
umowy o przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej. Postanowienia tej umowy w znacznym
stopniu determinuj¹ postanowienia umowy o œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji.
W umowach o œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji zawarte s¹ postanowienia
dotycz¹ce standardów jakoœciowych energii elektrycznej oraz standardów dotycz¹cych
niezawodnoœci dostaw. Mog¹ byæ równie¿ zawarte, zgodnie z wymaganiami odbiorcy,
postanowienia dotycz¹ce standardów podwy¿szonej pewnoœci zasilania. Niedotrzymanie
tych standardów skutkuje odpowiedzialnoœci¹ ekonomiczn¹ operatora i wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ udzielenia przez nich odbiorcom – na ich wniosek – bonifikat i upustów, w wysokoœci okreœlonej w § 37 [R2] lub umowie o œwiadczeniu us³ug przesy³ania lub dystrybucji
lub umowie kompleksowej. Ponadto umowy takie mog¹ zawieraæ dodatkowe postanowienia
w zakresie odpowiedzialnoœci ekonomicznej operatorów za niedotrzymanie warunków
umowy lub niew³aœciw¹ jej realizacjê (np. kary umowne itp.).
Powa¿ne skutki finansowe dla operatora systemu rodzi niedotrzymanie standardów
niezawodnoœci. Standardowe parametry niezawodnoœci dostawy energii dla ka¿dego miejsca dostarczania energii elektrycznej obejmuj¹ dopuszczalny czas trwania jednej przerwy
w dostawie energii i roczny ³¹czny czas trwania przerw w dostawie energii i odnosz¹ siê do
przerw d³ugich i bardzo d³ugich planowanych i nieplanowanych (awaryjnych). Parametry te
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okreœla siê dla podmiotów zaliczanych do grup przy³¹czeniowych I, II i III oraz VI w umowie natomiast dla podmiotów zaliczanych do grup przy³¹czeniowych IV i V s¹ one okreœlone
w § 40 ust. 5 [R1]. Przekroczenie tych czasów skutkuje koniecznoœci¹ wyp³aty bonifikat
w wysokoœci piêciokrotnoœci ceny energii elektrycznej za okres, w którym wyst¹pi³a przerwa w dostarczaniu tej energii (§ 37 ust. 2 [R2]).
W stanach zagro¿enia na odpowiedzialnoœæ ekonomiczn¹ operatora systemu ma wp³yw
nie tylko umowa zawierana z odbiorc¹, ale równie¿ postanowienia zawarte w ustawie [U1]
i aktach wykonawczych do niej [R1] i [R3].
Problematyka bezpieczeñstwa energetycznego i rozwi¹zania w obszarach: prawnym,
organizacyjnym, technicznym i ekonomicznym zmierzaj¹ce do jego zapewnienia le¿¹ zawsze w centrum zainteresowania zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej (Malko 2008;
Popczyk 2008).

1. Warunki ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej spowodowanych stanami zagro¿enia
realizowane w trybie normalnym
Na terytorium kraju lub jego czêœci mog¹ byæ wprowadzone przez Radê Ministrów na
wniosek Ministra Gospodarki na czas okreœlony ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w warunkach zagro¿enia bezpieczeñstwa energetycznego kraju polegaj¹cego na d³ugookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym lub
zagro¿enia bezpieczeñstwa osób lub zagro¿enia wyst¹pieniem znacznych strat materialnych
(art. 11, ust. 1 [U1]). Ograniczenia te polegaj¹ na ograniczeniu maksymalnego poboru mocy
elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej (art. 11, ust. 3 [U1]).
Szczegó³owe zasady i tryb wprowadzania ograniczeñ okreœli³a Rada Ministrów w drodze
rozporz¹dzenia [R3]. W rozporz¹dzeniu tym okreœlono m.in.:
G sposób wprowadzania ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej umo¿liwiaj¹cy odbiorcom tej energii dostosowanie siê do tych ograniczeñ w okreœlonym
czasie,
G rodzaje odbiorców objêtych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
G zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej,
G zakres planów wprowadzania ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
oraz sposób okreœlania w nich wielkoœci tych ograniczeñ,
G sposób podawania do publicznej wiadomoœci informacji o ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
Tryb wprowadzania ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w tym
rozporz¹dzeniu okreœla siê mianem normalnego (p. IV.C.10.2 [I1], p. IV.3.1 [I2-6]).
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Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza siê wed³ug tego
trybu dopiero po wyczerpaniu przez operatorów systemu przesy³owego i operatorów
systemów dystrybucyjnych wszystkich mo¿liwych œrodków s³u¿¹cych zaspokojeniu
potrzeb odbiorców na energiê elektryczn¹ oraz przy do³o¿eniu najwy¿szej starannoœci
w zakresie zapewnienia maksymalnych dostaw z dostêpnych Ÿróde³ (p. IV.C.10.3 [I1],
p. IV.3.3 [I2-6]). Jeœli to nast¹pi operator systemu przesy³owego sporz¹dza i przekazuje
odpowiednie zg³oszenie do Ministra Gospodarki, na podstawie którego ten ostatni sporz¹dza wniosek do Rady Ministrów o wprowadzenie czasowych ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (p. IV.C.10.5 [I1]). Przy czym takie zg³oszenie
powinno byæ przekazane w terminach umo¿liwiaj¹cych zapobie¿enie zagro¿eniom
bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa, bezpieczeñstwa osób oraz znacznym stratom
materialnym.
Operator systemu przesy³owego we wspó³pracy z operatorami systemów dystrybucyjnych planuje i realizuje w trybie normalnym ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej dla obszaru sieci przesy³owej i koordynowanej 110 kV. Przy czym
ograniczenia te nie mog¹ powodowaæ zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektów technologicznych (p. IV.C.10.8 [I1]).
Dla obszaru swojej sieci rozdzielczej ograniczenia te realizuje samodzielnie w³aœciwy
operator systemu dystrybucyjnego (p. IV.3.10 [I2-6]).
Ograniczenia odnosz¹ siê do odbiorców koñcowych o mocy zamówionej wy¿szej
ni¿ 300 kW (p. IV.C.10.7 [I1], p. IV.3.5 [I2-6]) i s¹ okreœlone na poszczególne miesi¹ce
w stopniach zasilania od 10 do 20, ze wskazaniem ograniczeñ w ka¿dym stopniu zasilania.
Odbywa siê to na podstawie opracowanych przez operatora systemu przesy³owego i operatorów systemów dystrybucyjnych planów ograniczeñ poboru energii elektrycznej uwzglêdniaj¹cych znaczenie odbiorców koñcowych dla gospodarki i funkcjonowania pañstwa
oraz przy wykonywaniu zadañ z zakresu u¿ytecznoœci publicznej. Plany takie wymagaj¹
uzgodnieñ z Prezesem URE oraz miêdzy operatorami jeœli s¹ sporz¹dzane przez operatorów
systemów dystrybucyjnych, oraz dodatkowo corocznej aktualizacji w terminie do dnia
31 sierpnia (p. IV.C.10.10 [I1]).
Operator systemu ma obowi¹zek powiadamia odbiorców koñcowych przy³¹czonych do
swojej sieci elektroenergetycznej o mocy umownej powy¿ej 300 kW objêtych ograniczeniami, o przyjêtym planie wprowadzania ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej oraz o jego corocznych aktualizacjach (p. IV.3.12 [I2-6]).
W celu minimalizacji ewentualnych strat u odbiorcy objêtego ograniczeniami, ju¿ na
etapie przygotowywania planu ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
operator systemu wystêpuje z wnioskiem o okreœlenie wielkoœci mocy bezpiecznej w przypadku wprowadzania ograniczeñ, a po jego uzgodnieniu powiadamia o tym fakcie odbiorców w sposób przyjêty zwyczajowo (p. IV.3.13 [I2-6]).
Wielkoœæ dopuszczalnego poboru energii elektrycznej w poszczególnych stopniach
zasilania okreœlana jest w umowie o przy³¹czenie i w umowie o œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji.
Przestrzeganie stosowania zakresu wprowadzonych ograniczeñ kontroluje Prezes URE
(art.11 ust.4, 5 [U1]).
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Przedsiêbiorstwa energetyczne w tym operatorzy systemów: przesy³owego i dystrybucyjnych nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci ekonomicznej za skutki ograniczeñ wprowadzonych wed³ug rozporz¹dzenia [R3] wydanego na podstawie delegacji zawartej w ustawie
„Prawo Energetyczne” (art.11 ust.7 [U1]). Dodatkowo takie sformu³owanie znajduje siê
w ka¿dej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci operatora systemu (p. IV.3.27 [I2-6]). Warunkiem tego jest zachowanie w³aœciwych procedur i podjêcie stosownych dzia³añ przez
operatorów systemów przy do³o¿eniu w tym wzglêdzie najwy¿szej starannoœci.

2. Warunki ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej spowodowanych stanami zagro¿enia
realizowane w trybie awaryjnym
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców koñcowych
mog¹ byæ wprowadzone w trybie awaryjnym (p. IV.C.10.2 [I1]). Zasady i warunki wprowadzania tych ograniczeñ s¹ okreœlane przez operatora systemu przesy³owego (p. IV.3.16
[I2-6]).
Wy³¹czenia odbiorców koñcowych energii elektrycznej w trybie awaryjnym dopuszcza
siê w przypadkach:
G zagro¿enia ¿ycia i mienia ludzi,
G mo¿liwoœci wyst¹pienia stanu zagro¿enia bezpieczeñstwa KSE,
G mo¿liwoœci wyst¹pienia awarii w systemie,
G mo¿liwoœci wyst¹pienia awarii sieciowej,
G mo¿liwoœci zniszczenia urz¹dzeñ istotnych dla bezpiecznej pracy KSE .
Wy³¹czenia w tym trybie realizuje siê na polecenie operatora systemu przesy³owego jako
wy³¹czenia awaryjne lub katastrofalne oraz samoczynnie jako wy³¹czenia realizowane za
pomoc¹ automatyki SCO (p. IV.C.10.18 [I1], p. IV.3.17 [I2-6]). SCO oznacza samoczynne
czêstotliwoœciowe odci¹¿enie.
W przypadku zagro¿enia ¿ycia i mienia ludzi, mo¿liwoœci wyst¹pienia awarii w systemie
lub wyst¹pienia awarii sieciowej wy³¹czenia awaryjne i katastrofalne mog¹ byæ wprowadzone na polecenie operatora systemu dystrybucyjnego który jest zobowi¹zany powiadomiæ
o tym s³u¿by dyspozytorskie operatora systemu przesy³owego (p. IV.3.17 [I2-6]).
Wy³¹czenia awaryjne odbiorców koñcowych realizuje siê w dziewiêciostopniowej skali
od Al do A9, przy czym wy³¹czenie awaryjne w stopniu A9 powinno zapewniæ zmniejszenie poboru mocy o 15 %. Wy³¹czenia takie realizuje siê w czasie do l godziny od
wydania polecenia poprzez wy³¹czenia linii i stacji œrednich napiêæ (p. IV.C.10.19 [I1],
p. IV.3.18 [I2-6]).
Wy³¹czenia katastrofalne odbiorców koñcowych realizuje siê w trójstopniowej skali od
SK1 do SK3, przy czym wy³¹czenie awaryjne w stopniu SK3 powinno zapewniæ zmniej115

szenie poboru mocy o 15%. Wy³¹czenia takie realizuje siê w czasie do 30 minut, poprzez
wy³¹czenia linii 110 kV i transformatorów 110 kV/SN (p. IV.C.10.20 [I1], p. IV.3.19 [I2-6]).
Operator systemu przesy³owego w porozumieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych ustala wartoœci obni¿enia poboru mocy z sieci przesy³owej przez sieci rozdzielcze
w poszczególnych stopniach wy³¹czeñ awaryjnych i katastrofalnych.
Samoczynne wy³¹czenia za pomoc¹ automatyki SCO realizowane s¹ wed³ug ustalanych
dla zakresu czêstotliwoœci miêdzy wartoœci¹ górn¹ 49 Hz i doln¹ 47,5 Hz stopni SCO.
Operator systemu przesy³owego okreœla zmiany wartoœci mocy wy³¹czanych przez
automatykê SCO z podzia³em pomiêdzy poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych, w terminie do koñca marca ka¿dego roku (p. IV.C.10.22 [I1], p. IV.3.21 [I2-6]).
Wartoœci mocy s¹ wyliczane dla poszczególnych stopni SCO w odniesieniu do szczytowego
obci¹¿enia KSE. Operatorzy systemów dystrybucyjnych powinni zapewniæ mo¿liwoœæ wy³¹czania przez automatykê SCO mocy w wysokoœci co najmniej 50% zapotrzebowania
szczytowego. W procesie uzgadniania wielkoœci wy³¹czanej mocy odbiorców przyjmuje siê
zasadê mo¿liwie równomiernego rozk³adu mocy wy³¹czanych odbiorów przy uwzglêdnieniu zapotrzebowania szczytowego danego obszaru oraz bilansu wymiany miêdzy obszarami.
Stan realizacji wymagañ dotycz¹cych SCO przez operatorów systemów dystrybucyjnych
i odbiorców koñcowych przy³¹czonych do sieci przesy³owych oraz w przypadku zadzia³ania
automatyki SCO ich przyczyn i zakresu jest kontrolowany przez operatora systemu przesy³owego (p. IV.C.10.24 [I1]).
Zgodnie z § 35 ust. 6 rozporz¹dzenia [R1] w przypadku wyst¹pienia awarii w KSE lub
zagro¿eñ wyst¹pienia takiej awarii oraz stanu zagro¿enia bezpieczeñstwa systemu elektroenergetycznego operator mo¿e dokonaæ awaryjnych wy³¹czeñ urz¹dzeñ, instalacji i sieci,
w trybie okreœlonym w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesy³owej oraz w instrukcjach
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w³aœciwych operatorów, niezale¿nie od czasu
trwania przerw lub wy³¹czeñ awaryjnych okreœlonych w § 40 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia [R1].
Postanowienie o podobnej treœci zawarte by³o w poprzednio obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu
(§ 27 ust. 2 [R4]). Œwiadczy to o ci¹g³oœci ochrony dzia³añ operatorów systemów w sytuacji
wyst¹pienia awarii lub zagro¿eñ.
Powy¿sze postanowienia oznaczaj¹, ¿e operatorzy systemów przesy³owego i dystrybucyjnych nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci ekonomicznej za skutki ograniczeñ wprowadzonych w trybie awaryjnym w sytuacji celowoœci podjêcia takich dzia³añ (p. IV.3.27 [I2-6]).
W ka¿dej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego znajduje siê sformu³owanie, ¿e operator systemu dystrybucyjnego nie ponosi
odpowiedzialnoœci za skutki ograniczeñ w dostawach energii elektrycznej wprowadzonych
w wyniku ochrony systemu realizowanej przez automatykê SCO oraz wy³¹czeñ awaryjnych i katastrofalnych wprowadzanych na polecenie operatora systemu przesy³owego
(p. IV.3.27 [I2-6]).
Ka¿dorazowo po zastosowaniu trybu awaryjnego przez operatora systemu dystrybucyjnego operator systemu przesy³owego prowadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce i sporz¹dza
odpowiedni protokó³. W protokole tym ustala siê przyczyny wprowadzenia w trybie awaryjnym ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz czas ich trwania.
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Dodatkowym warunkiem braku odpowiedzialnoœci jest zachowanie w³aœciwych procedur i podjêcie dzia³añ zgodnych z tymi procedurami przez operatorów systemów przy
do³o¿eniu najwy¿szej starannoœci w tym wzglêdzie.

3. Warunki utraty ci¹g³oœci dostarczania energii elektrycznej
spowodowanej stanami zagro¿enia realizowane
w trybie awaryjnym
Podstawowymi zdarzeniami zagra¿aj¹cymi lub powoduj¹cymi utratê ci¹g³oœci zasilania
odbiorców koñcowych energi¹ elektryczn¹ s¹: awaria w systemie, awaria sieciowa i stan
zagro¿enia KSE (p. IV.C.11.4 [I1]). Przyczyn¹ wyst¹pienia awarii mo¿e byæ m.in. si³a wy¿sza.
Stan zagro¿enia KSE jest og³aszany przez operatora systemu przesy³owego w przypadku
stwierdzenia realnego niebezpieczeñstwa niestabilnoœci systemu, podzia³u sieci przesy³owej
lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
Stan zagro¿enia KSE mo¿e byæ spowodowany:
G brakiem mocy dyspozycyjnej jednostek wytwórczych, pokrywaj¹cej zapotrzebowanie
energii elektrycznej oraz zapewniaj¹cej odpowiedni poziom rezerwy mocy, przy uwzglêdnieniu salda mocy wymiany miêdzysystemowej,
G brakiem dyspozycyjnoœci zdolnoœci przesy³owych, zapewniaj¹cych dotrzymanie parametrów jakoœciowo-niezawodnoœciowych w wêz³ach odbiorczych lub bezpieczne wyprowadzenie mocy z jednostek wytwórczych, zapewniaj¹cych zrównowa¿enie bilansu
mocy w KSE,
G niedyspozycyjnoœci¹ systemowej infrastruktury technicznej, wymaganej dla sterowania
prac¹ KSE w czasie rzeczywistym.
Og³oszenie stanu zagro¿enia KSE powoduje stosowanie procedury awaryjnej rynku
bilansuj¹cego przez operatora systemu przesy³owego i zawieszenie realizacji umów sprzeda¿y energii elektrycznej zg³oszonych na rynku bilansuj¹cym, wed³ug normalnych procedur
obowi¹zuj¹cych na tym rynku (p. IV.1.3 [I2-6]). Takie procedury mog¹ byæ równie¿ stosowane w przypadkach awarii w systemie i awarii sieciowych w odniesieniu do podmiotów
objêtych skutkami awarii.
Operator systemu przesy³owego we wspó³pracy z operatorami systemów dystrybucyjnych i innymi podmiotami (wytwórcy energii elektrycznej posiadaj¹cy jednostki wytwórcze o mocy osi¹galnej równej lub wiêkszej od 50 MW, inni wytwórcy energii elektrycznej œwiadcz¹cy regulacyjne us³ugi systemowe, odbiorcy koñcowi przy³¹czeni do sieci
przesy³owej, inni odbiorcy, niezbêdni do sprawnej realizacji scenariuszy odbudowy zasilania KSE, w przypadku wyst¹pienia awarii w systemie) podejmuje dzia³ania niezbêdne
z punktu widzenia bezpieczeñstwa pracy KSE w zwi¹zku z mo¿liwoœciami powstawania
awarii sieciowej lub awarii w systemie (p. IV.C.11.6 [I1]).
117

Dzia³ania te powinny obejmowaæ:
G zapobieganie mo¿liwoœciom powstawania awarii,
G zapobieganie uszkodzeniom urz¹dzeñ w wyniku awarii,
G zapewnienie szybkiej odbudowy systemu po wyst¹pieniu awarii.
Od³¹czenie jednostek wytwórczych od KSE (o ile umowa wytwórcy z operatorem
systemu nie przewiduje inaczej) jest dopuszczalna wtedy gdy ma miejsce:
G obni¿enie czêstotliwoœci w KSE poni¿ej 47,5 Hz, ze zw³ok¹ czasow¹ uzgodnion¹
z operatorem systemu przesy³owego,
G spadek napiêcia po górnej stronie transformatora blokowego poni¿ej 80% napiêcia
znamionowego, ze zw³ok¹ czasow¹ uzgodnion¹ z operatorem systemu przesy³owego,
G utrata stabilnoœci wspó³pracy z KSE.
Operator systemu przesy³owego zawiera z wybranymi wytwórcami umowy na œwiadczenie regulacyjnych us³ug systemowych polegaj¹cych na:
G zdolnoœci do zapewnienia d³ugotrwa³ej pracy wybranej jednostki wytwórczej bez zasilania z KSE,
G zdolnoœci do prowadzenia przez wybran¹ jednostkê wytwórcz¹ skutecznej regulacji
czêstotliwoœci i napiêcia w procesie odbudowy KSE, wed³ug wymagañ okreœlonych
przez operatora systemu przesy³owego.
Umowa taka zawiera m. in.:
G wymagane parametry techniczne pracy jednostek wytwórczych,
G zasady przeprowadzania kontroli w zakresie dotrzymywania warunków umowy,
G inne wa¿ne parametry techniczne i wymagania organizacyjne niezbêdne do realizacji
scenariuszy odbudowy zasilania KSE po wyst¹pieniu awarii w systemie.
W sytuacji, gdy wytwórca jest zdolny do uruchomienia swoich jednostek wytwórczych
bez zasilania z zewn¹trz i bez udzia³u w uruchomieniu innych wytwórców i jest ujêty
w planie pracy wyspowej, umowa taka powinna jeszcze zawieraæ czasy uruchomienia
jednostek wytwórczych bez zasilania z zewn¹trz.
Prawid³owe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, jego niezawodnoœci i utrzymania parametrów jakoœciowych energii elektrycznej nak³ada na operatora systemu przesy³owego obowi¹zek zakupu us³ug systemowych niezbêdnych do realizacji tego celu (§ 27
[R1]). Szczególnie istotny jest w ramach tych us³ug zakup rezerw mocy: sekundowej
w ramach regulacji pierwotnej i minutowej w ramach regulacji wtórnej.
Operator systemu przesy³owego zawiera z wytwórc¹ posiadaj¹cym jednostkê wytwórcz¹
centralnie dysponowan¹ (JWCD) umowê dotycz¹c¹ wykorzystania rezerw mocy sekundowej i minutowej. Dobór jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD)
wykorzystywanych do regulacji pierwotnej lub wtórnej odbywa siê na podstawie rankingu
cenowego ofert.
Operator systemu przesy³owego uzyskuje wymagany poziom ca³kowitej operacyjnej
rezerwy mocy, korzystaj¹c z ofert bilansuj¹cych.
Zgodnie z § 28 rozporz¹dzenia [R1] operator systemu przesy³owego zarz¹dzaj¹c ograniczeniami systemowymi, mo¿e na postawie umowy wykorzystaæ energiê elektryczn¹ pochodz¹c¹ z pracy interwencyjnej elektrowni pompowo-szczytowej lub gazowej w przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi pracy KSE. Taka umowa jest zawierana
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przez operatora systemu przesy³owego z wytwórc¹, którego jednostki wytwórcze s¹ przewidziane do pracy interwencyjnej. Umowa ta powinna okreœlaæ warunki korzystania z pracy
interwencyjnej elektrowni szczytowo-pompowej lub gazowej, wysokoœæ op³aty za czas jej
gotowoœci do tej pracy oraz zasady rozliczeñ za energiê elektryczn¹ w zwi¹zku z polecon¹
przez operatora systemu przesy³owego prac¹ interwencyjn¹ tej elektrowni.
Operator systemu przesy³owego zawiera z wytwórc¹, którego jednostki wytwórcze s¹
zdolne do uruchomienia bez zasilania z zewn¹trz, umowê o œwiadczenie us³ugi odbudowy
KSE. Umowa ta powinna okreœlaæ warunki korzystania z us³ugi odbudowy KSE, wysokoœæ
op³aty za czas gotowoœci do œwiadczenia tej us³ugi oraz zasady rozliczeñ za energiê elektryczn¹ wytworzon¹ w zwi¹zku z polecon¹ przez operatora systemu przesy³owego prac¹.
Operator systemu dystrybucyjnego zapewnia odpowiedni poziom i strukturê rezerw
mocy oraz regulacyjnych us³ug systemowych w zakresie wynikaj¹cym z umowy zawieranej
z operatorem systemu przesy³owego(p. IV.2.2 [I2-6]). W przypadku braku takiej umowy
czyni to operator systemu przesy³owego zgodnie z instrukcj¹ [I1]. Dziêki temu mo¿liwe jest
dotrzymanie standardowych parametrów jakoœciowych energii elektrycznej.
Operator systemu przesy³owego opracowuje i na bie¿¹co aktualizuje plany odbudowy
KSE, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
G przynajmniej jeden z planów odbudowy powinien zak³adaæ brak mo¿liwoœci podania
napiêcia z s¹siednich systemów elektroenergetycznych,
G przy odbudowie KSE nale¿y przyznaæ priorytet zasilaniu wytwórców,
G plany odbudowy powinny zapewniaæ jak najkrótszy czas odbudowy KSE.
Ponadto operator systemu przesy³owego opracowuje i na bie¿¹co aktualizuje procedury
dyspozytorskie na okres odbudowy KSE. Natomiast operatorzy systemów dystrybucyjnych
robi¹ to w uzgodnieniu z operatorem systemu przesy³owego i w odniesieniu do odbudowy
zasilania swoich fragmentów KSE obejmuj¹cych sieci rozdzielcze i przy³¹czone do nich
podmioty.
Operator systemu przesy³owego we wspó³pracy z operatorami systemów dystrybucyjnych zapobiega powstawaniu awarii. Ponadto opracowuje i aktualizuje plany likwidacji
najbardziej prawdopodobnych w sieci przesy³owej i w sieci koordynowanej 110 kV awarii
sieciowych i awarii w systemie.
Plany te obejmuj¹:
G podzia³ kompetencji poszczególnych s³u¿b dyspozytorskich,
G awaryjne uk³ady pracy sieci,
G wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczególnych fazach likwidacji awarii,
G tryb i sposób wymiany informacji i poleceñ dyspozytorskich.
Operator systemu przesy³owego – we wspó³pracy z operatorami systemów dystrybucyjnych (lub odwrotnie) – podejmuje niezw³ocznie niezbêdne dzia³ania zmierzaj¹ce do likwidacji awarii sieciowych, awarii w systemie i stanów zagro¿enia KSE (p. IV.C.11.5 [I1],
p. IV.1.6 [I2-6]). W trakcie ich likwidacji operator systemu przesy³owego i operatorzy
systemów dystrybucyjnych stosuj¹, je¿eli to mo¿liwe i celowe, plany likwidacji awarii.
Je¿eli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz stan zagro¿enia KSE lub te¿ przewidziana
procedura likwidacji awarii lub stanu zagro¿enia KSE stanowi¹ zagro¿enie dla u¿ytkowników nie objêtych awari¹ lub stanem zagro¿enia KSE, operator systemu przesy³owego lub
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operatorzy systemów dystrybucyjnych powiadamiaj¹ tych u¿ytkowników i udzielaj¹ niezbêdnych informacji o zagro¿eniu i sposobach przeciwdzia³ania rozszerzaniu siê awarii lub
stanu zagro¿enia KSE (p. IV.C.11.16 [I1], p. IV.3.25 [I2-6]).
Zapewnienie prawid³owego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz jego
niezawodnej pracy wymaga równie¿ dba³oœci i odpowiednich dzia³añ ze strony jego u¿ytkowników. W œwietle § 36 rozporz¹dzenia [R1] maj¹ oni obowi¹zek:
G utrzymywania nale¿¹cych do nich sieci i wewnêtrznych instalacji zasilaj¹cych i odbiorczych w nale¿ytym stanie technicznym,
G dostosowania swoich instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci w sytuacji, gdy zostali powiadomieni w trybie zgodnym z § 42 ust. 5 rozporz¹dzenia [R1],
G niezw³ocznego poinformowania w³aœciwego operatora o zauwa¿onych wadach lub usterkach w pracy sieci i w uk³adach pomiarowo-rozliczeniowych, o powsta³ych przerwach
w dostarczaniu energii elektrycznej lub niew³aœciwych jej parametrach.
W rozpatrywanych warunkach – podobnie jak w poprzednim przypadku – ma zastosowanie postanowienie § 35 ust. 6 [R1]. W przypadku wyst¹pienia awarii w KSE lub zagro¿eñ
wyst¹pienia takiej awarii oraz stanu zagro¿enia bezpieczeñstwa systemu elektroenergetycznego operator mo¿e dokonaæ awaryjnych wy³¹czeñ urz¹dzeñ, instalacji i sieci, w trybie
okreœlonym w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesy³owej oraz w instrukcjach ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w³aœciwych operatorów, niezale¿nie od czasu trwania
przerw lub wy³¹czeñ awaryjnych okreœlonych w § 40 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia [R1].
Powy¿sze postanowienie oznacza, ¿e operatorzy systemów przesy³owego i dystrybucyjnych nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci ekonomicznej za awaryjne wy³¹czenia odbiorców przez operatora systemu przesy³owego, które realizowane s¹ w procesie likwidacji
awarii sieciowej, awarii w systemie lub stanu zagro¿enia KSE w sytuacji celowoœci podjêcia
takich dzia³añ. Wy³¹czenia takie s¹ dopuszczalne (p. IV.C.10.18 [I1], p. IV.3.27 [I2-6]).
W przypadku wyst¹pienia awarii w systemie lub awarii sieciowej powo³ywana jest przez
operatora systemu przesy³owego (dla awarii w sieci przesy³owej) lub w³aœciwego operatora
systemu dystrybucyjnego (dla awarii sieciowej w sieci rozdzielczej koordynowanej) komisja, która ustala przebieg awarii i przyczyny jej powstania, a tak¿e proponuje dzia³ania
zapobiegaj¹ce powstaniu podobnej awarii w przysz³oœci.
Dodatkowym warunkiem braku odpowiedzialnoœci jest zachowanie w³aœciwych procedur i podjêcie dzia³añ zgodnych z tymi procedurami przez operatorów systemów przy
do³o¿eniu najwy¿szej starannoœci w tym wzglêdzie. Operator systemu dystrybucyjnego ma
obowi¹zek podjêcia dzia³añ niezbêdnych dla zapewnienia ci¹g³oœci dostaw energii elektrycznej i zapobiegania mo¿liwoœci wyst¹pienia awarii w sieci, a tak¿e ograniczania skutków
i czasu trwania takich awarii, przy wspó³pracy z wytwórcami i odbiorcami koñcowymi przy³¹czonymi do sieci dystrybucyjnej oraz innymi operatorami systemów dystrybucyjnych,
a tak¿e z operatorem systemu przesy³owego (p. IV.3.6 [I2-6]).
Zaniedbania w wype³nianiu postawionych przed operatorami zadañ i obowi¹zków b¹dŸ
niew³aœciwa, niezgodna z procedurami ich realizacja mo¿e skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹
ekonomiczn¹ operatora, w sytuacji gdy odbiorca wyst¹pi z odpowiednim, udokumentowanym roszczeniem finansowym i udowodni to na drodze postêpowania cywilnego
przed s¹dem.
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Wnioski
Stany zagro¿enia mog¹ dotyczyæ zagro¿enia bezpieczeñstwa energetycznego kraju polegaj¹cego na d³ugookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym lub
zagro¿enia bezpieczeñstwa osób lub zagro¿enia wyst¹pieniem znacznych strat materialnych.
Wówczas zgodnie z art. 11 ustawy [U1] Rada Ministrów mo¿e wprowadziæ ograniczenia
w poborze energii elektrycznej dla odbiorców. Jest to tryb normalny wprowadzania ograniczeñ
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Operator systemu przesy³owego i operatorzy
systemów dystrybucyjnych maj¹ obowi¹zek realizacji ograniczeñ w dostarczaniu energii
elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów [R3]. Operatorzy systemów s¹ w takim przypadku zwolnieni z odpowiedzialnoœci
ekonomicznej za przerwy lub ograniczenia w dostawach energii realizowanych w tym trybie.
Stany zagro¿enia mog¹ byæ zwi¹zane z wyst¹pieniem awarii w KSE lub zagro¿eñ
wyst¹pienia takiej awarii oraz stanu zagro¿enia bezpieczeñstwa systemu elektroenergetycznego. Wówczas zgodnie z § 35 ust. 6 rozporz¹dzenia [R1] operator systemu mo¿e
dokonaæ awaryjnych wy³¹czeñ urz¹dzeñ, instalacji i sieci, w trybie okreœlonym w instrukcji
ruchu i eksploatacji sieci przesy³owej oraz w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w³aœciwych operatorów. Jest to tryb awaryjny wprowadzania ograniczeñ
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej obejmuj¹cy ograniczenie w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej lub utratê ci¹g³oœci dostarczania energii elektrycznej. Operatorzy systemu przesy³owego i operatorzy systemów dystrybucyjnych realizuj¹c te wy³¹czenia nie ponosz¹ z tego tytu³u odpowiedzialnoœci ekonomicznej. Czas trwania tych
wy³¹czeñ nie wlicza siê bowiem do okreœlonego w rozporz¹dzeniu [R1] lub umowie
o œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji czasu trwania: jednorazowej przerwy
w dostarczaniu energii elektrycznej i ³¹cznego czasu przerw w ci¹gu roku kalendarzowego.
Takie postanowienie zawarte jest równie¿ w stosowanych przez operatorów systemów
wzorach umów i instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci w których wykluczaj¹ oni swoj¹
odpowiedzialnoœæ w takich przypadkach.
Kluczowe dla braku odpowiedzialnoœci ekonomicznej operatorów systemów za wy³¹czenia awaryjne w sytuacji celowoœci podjêcia takich dzia³añ jest postanowienie § 35 ust. 6
rozporz¹dzenia [R1] które brzmi: „W przypadku wyst¹pienia awarii w KSE lub zagro¿eñ
wyst¹pienia takiej awarii oraz stanu zagro¿enia bezpieczeñstwa systemu elektroenergetycznego operator mo¿e dokonaæ awaryjnych wy³¹czeñ urz¹dzeñ, instalacji i sieci, w trybie
okreœlonym w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesy³owej oraz w instrukcjach ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnej w³aœciwych operatorów, niezale¿nie od czasu trwania
przerw lub wy³¹czeñ awaryjnych okreœlonych w § 40 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia [R1].”.
Postanowienie o podobnej treœci zawarte by³o w poprzednio obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu
(§ 27 ust. 2 [R4]). Œwiadczy to o ci¹g³oœci ochrony dzia³añ operatorów systemów w sytuacji
wyst¹pienia awarii lub zagro¿eñ.
Dodatkowy warunek braku odpowiedzialnoœci ekonomicznej operatorów systemów za
wy³¹czenia realizowane w stanach zagro¿enia stanowi: zachowanie w³aœciwych procedur
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zgodnych z odpowiednimi instrukcjami ruchu i eksploatacji sieci, podjêcie przez operatorów
systemów dzia³añ zgodnych z tymi procedurami oraz do³o¿enie w ich realizacji najwy¿szej
starannoœci. Zaniedbania w wype³nianiu postawionych przed operatorami zadañ i obowi¹zków b¹dŸ niew³aœciwa, niezgodna z procedurami ich realizacja mo¿e skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ ekonomiczn¹ operatora, w sytuacji gdy odbiorca wyst¹pi z odpowiednim,
udokumentowanym roszczeniem finansowym i udowodni na drodze postêpowania cywilnego przed s¹dem powszechnym, ¿e by³y one skutkiem zaniedbañ operatora.
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Waldemar DO£ÊGA

The role, obligations and economic responsibility
of operators of power systems in states of danger
Abstract
In this paper, analysis of role, obligations and economic responsibility of power system operators
in states of danger is shown. It was made in frames of ordered research project no. PBZ-MEiN-1/2/2006
“National energy security” by Consortium of Universities of Technology: Gdañsk, Silesian, Warsaw
and Wroclaw.
In this paper, 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, danger of appearance of such
breakdown or state of danger of power system security are considered. For considered states, aspects
concerned restriction in electricity supply and electricity consumption are analysed. Moreover for
state of breakdown, analysis concerning loss of continuity of electricity supply. Analysis has multi-plane character and it is conducted on the basis of national legal acts, national decrees, 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.
In frames of this analysis, the role, obligations and economic responsibility of system operators
in considered states are shown.
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