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Rola uregulowañ prawnych w procesie zapewnienia
bezpieczeñstwa elektroenergetycznego kraju

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono rolê uregulowañ prawnych w procesie zapewnienia bezpieczeñstwa elektroenergetycznego. Przedstawiono szeroko problematykê bezpieczeñstwa
elektroenergetycznego i dokonano przegl¹du obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych w tym
obszarze pod k¹tem ich mo¿liwoœci i skutecznoœci dla zapewnienia bezpieczeñstwa elektroenergetycznego. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono rozwi¹zaniom zawartym w ustawie Prawo
Energetyczne przed jej nowelizacj¹ i po jej nowelizacji. Maj¹ one charakter wielop³aszczyznowy i dotycz¹ organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz przedsiêbiorstw
energetycznych prowadz¹cych koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ w obszarze: wytwarzania energii
elektrycznej, operatora systemu przesy³owego, operatorów systemów dystrybucyjnych,
obrotu energi¹ elektryczn¹. Ponadto w artykule przedstawiono i oceniono wa¿ne w procesie
zapewnienia bezpieczeñstwa elektroenergetycznego rozwi¹zania dotycz¹ce infrastruktury
sieciowej zawarte w Kodeksie Cywilnym.
S£OWA KLUCZOWE: system elektroenergetyczny, bezpieczeñstwo elektroenergetyczne, prawo

Wprowadzenie
Bezpieczeñstwo elektroenergetyczne kraju jest stanem jego gospodarki umo¿liwiaj¹cym
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tryczn¹ w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagañ
ochrony œrodowiska. W procesie jego zapewnienia uczestnicz¹ zarówno przedsiêbiorstwa
energetyczne, jak i organy administracji publicznej. Funkcjonuj¹ one w otoczeniu prawnym
okreœlonym przez obowi¹zuj¹ce akty prawne uchwalone przez Sejm RP.
Spoœród ca³ej listy ustaw wp³ywaj¹cych na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw sektora elektroenergetycznego i organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej – w obszarze bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zanym z bezpieczeñstwem elektroenergetycznym – istnieje grupa
ustaw, zawieraj¹cych postanowienia szczególnie istotne. Do tej grupy tej nale¿¹ ustawy [2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 15, 24, 29, 25, 26, 27, 28, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 10, 11, 12, 13, 14].
Najwa¿niejsze regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa elektroenergetycznego kraju s¹ zawarte w kluczowej dla funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce ustawie
Prawo Energetyczne (w skrócie PE). Maj¹ one charakter wielop³aszczyznowy i dotycz¹:
Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (w skrócie
URE), wojewodów, samorz¹dy terytorialne oraz przedsiêbiorstw energetycznych prowadz¹cych koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ w zakresie: wytwarzania energii elektrycznej, operatora systemu przesy³owego, operatorów systemów dystrybucyjnych, obrotu energi¹ elektryczn¹ oraz u¿ytkowników systemu.
Pe³na i skuteczna mo¿liwoœæ realizacji przez wymienione organa administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej oraz przedsiêbiorstwa energetyczne dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa
elektroenergetycznego wymaga w³aœciwych uregulowañ prawnych w tym obszarze.
W artykule przyjêto, ¿e [3] oznacza ujednolicon¹ ustawê PE po jej nowelizacji, natomiast
[2] przed nowelizacj¹.

1. Bezpieczeñstwo elektroenergetyczne
Problematyka bezpieczeñstwa elektroenergetycznego kraju jest bardzo z³o¿ona. W zakresie odpowiedzialnoœci za nie wyró¿nia siê m.in. podzia³ podmiotowy i obszarowy oraz
podzia³ obejmuj¹cy ró¿ne horyzonty czasu [30].
Administracja rz¹dowa odpowiada za bezpieczeñstwo d³ugoterminowe (inwestycyjne),
polegaj¹ce na tworzeniu zachêt do podejmowania i rozwoju dzia³alnoœci w sektorze elektroenergetycznym. Do jej obowi¹zków nale¿y m.in. kszta³towanie i realizowanie polityki
energetycznej pañstwa w sposób, który zapewnia bezpieczeñstwo elektroenergetyczne oraz
tworzenie mechanizmów rynkowych zapewniaj¹cych w³aœciwy rozwój mocy wytwórczych
oraz zdolnoœci przesy³owych w celu zwiêkszenia stopnia niezawodnoœci dostaw i bezpieczeñstwa pracy systemu elektroenergetycznego.
Struktury zarz¹dzania na poziomie rz¹dowym obejmuj¹: Radê Ministrów (m.in. koordynacja, nadzór i prowadzenie polityki gospodarczej w obszarze elektroenergetyki),
Ministerstwo Gospodarki (m.in. funkcjonowanie krajowych systemów elektroenergetycznych, kszta³towanie polityki energetycznej, inicjatywa ustawodawcza dotycz¹ca zagadnieñ
elektroenergetyki, nadzór w³aœcicielski nad operatorem systemu przesy³owego), Minister106

stwo Skarbu Pañstwa (m.in. nadzór w³aœcicielski nad przedsiêbiorstwami energetycznymi,
opracowywanie projektów planów restrukturyzacji bran¿owej i nadzór nad ich realizacj¹,
prowadzenie procesów prywatyzacji), Ministerstwo Œrodowiska (m.in. zarz¹dzanie rozdzia³em uprawnieñ do emisji CO2), Ministerstwo Finansów (m.in. kszta³towanie podatków
w obszarze elektroenergetyki: podatek akcyzowy, podatek ekologiczny) i Urz¹d Regulacji
Energetyki (m.in. nadzór nad przedsiêbiorstwami energetycznymi).
Z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeñstwa elektroenergetycznego odpowiedzialnoœæ za podejmowanie niezbêdnych dzia³añ spoczywa przede wszystkim na Ministrze
Gospodarki ustawowo odpowiedzialnym za politykê energetyczn¹ pañstwa oraz prawid³owe
funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, a w czêœci dotycz¹cej polityki regulacyjnej –
na Prezesie URE. Prezes URE jest równie¿ organem wykonawczym polityki energetycznej.
Prezes URE ma najwiêkszy wp³yw na aspekty bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zane
z bezpieczeñstwem elektroenergetycznym kraju. Posiada najwiêksze umocowania prawne
w tym zakresie i dysponuje narzêdziami daj¹cymi mu realn¹ mo¿liwoœæ oddzia³ywania na
przedsiêbiorstwa energetyczne oraz na kszta³t sektora elektroenergetycznego i na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. Jego g³ównymi narzêdziami regulacji (tzw. twardymi)
s¹: koncesjonowanie, taryfowanie, uzgadnianie planów rozwoju, wyra¿anie zgody oraz
zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci. Ponadto Prezes URE wyposa¿ony jest
w narzêdzia uzupe³niaj¹ce, zwi¹zane m.in. z monitorowaniem systemu elektroenergetycznego.
Obok organów administracji rz¹dowej za bezpieczeñstwo d³ugoterminowe odpowiada
samorz¹dowa administracja wojewódzka i gminna. Samorz¹dy województw odpowiedzialne s¹ g³ównie za zapewnienie warunków do rozwoju infrastrukturalnych po³¹czeñ miêdzyregionalnych i wewn¹trzregionalnych na terenie województwa oraz koordynacjê rozwoju
energetyki w gminach. Natomiast gminna administracja samorz¹dowa jest odpowiedzialna
za zapewnienie energetycznego bezpieczeñstwa lokalnego i racjonalne wykorzystanie lokalnego potencja³u odnawialnych zasobów energii.
Obok organów administracji publicznej w procesie zapewnienia bezpieczeñstwa elektroenergetycznego uczestnicz¹ przede wszystkim przedsiêbiorstwa energetyczne. Funkcjonuj¹
one w pewnym makrootoczeniu, które w sposób istotny wp³ywa na mo¿liwoœci dzia³ania
i rozwoju tych przedsiêbiorstw. Makrootoczenie obejmuje m.in. otoczenie polityczne, wynikaj¹ce z polityki gospodarczej, spo³ecznej, prawnej i regulacyjnej pañstwa oraz otoczenie
prawne, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych.
W zakresie odpowiedzialnoœci za bezpieczeñstwo elektroenergetyczne w ró¿nych horyzontach czasu kluczow¹ rolê odgrywaj¹ operatorzy systemów elektroenergetycznych. Operatorzy s¹ odpowiedzialni za bie¿¹ce bezpieczeñstwo pracy systemów elektroenergetycznych, obserwowane w skali sekund lub minut. Do realizacji tego zadania maj¹ do dyspozycji
odpowiednie œrodki techniczne oraz uprawnienia ustawowe do podejmowania okreœlonych
dzia³añ w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii. Ponadto s¹ odpowiedzialni
wraz z wytwórcami i innymi u¿ytkownikami systemu za bezpieczeñstwo krótkoterminowe
(techniczne), obserwowane w skali godzinowej. Natomiast za bezpieczeñstwo krótkoterminowe, obserwowane dobowo, obok tych podmiotów s¹ odpowiedzialne równie¿ w³aœciwe podmioty handlowo-rozliczeniowe.
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Operatorzy systemów elektroenergetycznych s¹ odpowiedzialni m.in. za:
G równoprawny dostêp u¿ytkowników do infrastruktury sieciowej,
G utrzymanie niezawodnoœci infrastruktury sieciowej, z dotrzymaniem obowi¹zuj¹cych
krajowych standardów jakoœci i niezawodnoœci dostaw energii oraz warunków wspó³pracy miêdzysystemowej,
G efektywne zarz¹dzanie systemem, w tym bie¿¹ce jego bilansowanie i realizacjê procedur
kryzysowych w warunkach zawieszenia mechanizmów rynku,
G generowanie sygna³ów ekonomicznych dla uczestników rynku zapewniaj¹cych efektywn¹ pracê i rozwój systemu,
G monitorowanie niezawodnoœci pracy systemu we wszystkich horyzontach czasowych
oraz bie¿¹ce bilansowanie popytu i poda¿y,
G rozwój infrastruktury sieciowej odpowiednio do przewidywanego zapotrzebowania na
us³ugi przesy³owe oraz wymianê miêdzysystemow¹.
Operatorzy systemów dysponuj¹ œrodkami pozwalaj¹cymi na realizacjê zadañ z obszaru
bezpieczeñstwa elektroenergetycznego [30]. Do œrodków tych nale¿¹:
G œrodki techniczne do zapewnienia bezpieczeñstwa technicznego pracy systemu elektroenergetycznego i jego odbudowy po awariach czy katastrofach,
G ustawowe upowa¿nienie do zarz¹dzania, w tym do nak³adania obowi¹zków na uczestników rynku, oraz do podejmowania dzia³añ specjalnych w przypadkach wyst¹pienia
zagro¿eñ w pracy systemu lub sytuacji kryzysowej,
G szczegó³owe procedury zarz¹dzania systemem, zawarte w zatwierdzanych i publikowanych dokumentach, dotycz¹ce bilansowania systemu, zarz¹dzania ograniczeniami
systemowymi i wymiany miêdzysystemowej,
G uprawnienia operatora do sta³ego monitorowania bezpieczeñstwa systemu i bie¿¹cego
podejmowania dzia³añ zaradczych,
G mo¿liwoœæ realizacji w³asnych inwestycji w obszarze infrastruktury sieciowej i po³¹czeñ
miêdzysystemowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa URE planem rozwoju,
z zapewnieniem œrodków w ramach zatwierdzanej taryfy za us³ugi przesy³owe lub
dystrybucyjne.
Z grona operatorów systemów kluczow¹ rolê pe³ni operator systemu przesy³owego
(w skrócie OSP). OSP jest odpowiedzialny za bie¿¹ce oraz d³ugookresowe bezpieczeñstwo
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (w skrócie KSE), eksploatacjê, konserwacjê
i remonty sieci przesy³owej, w tym po³¹czeñ z systemami przesy³owymi innych pañstw. Do
jego obowi¹zku nale¿y równie¿ przygotowywanie planów dzia³ania na wypadek awarii
znacznych rozmiarów oraz odbudowy systemu po wyst¹pieniu awarii. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urz¹dzeñ, instalacji, sieci, które zagra¿a bezpieczeñstwu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, OSP podejmuje we wspó³pracy z zainteresowanymi
podmiotami, niezbêdne dzia³ania w celu przywrócenia prawid³owego dzia³ania systemu.
Bie¿¹ce i d³ugoterminowe funkcjonowanie KSE jest oparte na wydanej przez OSP
i zatwierdzonej przez Prezesa URE Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesy³owego
(w skrócie IRiESP).
Wytwórcy energii s¹ odpowiedzialni za wspó³pracê z operatorami systemów przy bie¿¹cym bilansowaniu popytu i poda¿y energii elektrycznej oraz œwiadczenie us³ug syste108

mowych, a tak¿e za aktywne uczestnictwo w ograniczaniu skutków zak³óceñ w pracy
systemu elektroenergetycznego [30].
Na poziom bezpieczeñstwa elektroenergetycznego ma wp³yw bardzo wiele ró¿norodnych elementów. Przyk³adowo dla horyzontu d³ugoterminowego s¹ to czynniki z zakresu:
polityki energetycznej obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych, uwarunkowañ ekonomiczno-gospodarczych i uwarunkowañ ochrony œrodowiska. Szczególnie wa¿ne jest przezwyciê¿enie d³ugotrwa³ej stagnacji: w rozwoju nowych konwencjonalnych Ÿróde³ wytwórczych
i w rozbudowie infrastruktury sieciowej. W ostatnim okresie nowe inwestycje w sektorze
wytwarzania, przesy³u i rozdzia³u energii s¹ daleko niewystarczaj¹ce wskutek istniej¹cych
barier prawnych i administracyjnych. Przyk³adowo, niektóre linie przesy³owe buduje siê
obecnie 10–15 lat, z czego wiêkszoœæ czasu zajmuj¹: procedury administracyjne, uzgadnianie kwestii w³asnoœci i odp³atnoœci za wykorzystywanie gruntów itp. Wiek krajowych
elektrowni oraz stan infrastruktury sieciowej przesy³owej i dystrybucyjnej nie daje pe³nej
gwarancji bezpieczeñstwa elektroenergetycznego w warunkach konkurencji rynkowej.
W³aœciwe uregulowania prawne odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w procesie zapewnienia bezpieczeñstwa elektroenergetycznego szczególnie w aspekcie bezpieczeñstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i bezpieczeñstwa dostaw energii. Szczególnie istotne
jest jasne zdefiniowanie zadañ i ról organów administracji i przedsiêbiorstw energetycznych, okreœlenie wzajemnych relacji pomiêdzy podmiotami, organami administracji w obszarze bezpieczeñstwa elektroenergetycznego oraz okreœlenie odpowiedzialnoœci wszystkich u¿ytkowników systemu za bezpieczeñstwo. Wa¿ne jest ponadto wyposa¿enie operatorów systemów w œrodki, które pozwalaj¹ na podejmowanie szybkich i efektywnych
dzia³añ specjalnych w przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ w pracy systemu lub sytuacji
kryzysowej, monitorowanie bezpieczeñstwa systemu oraz mo¿liwoœæ realizacji w³asnych
inwestycji sieciowych i po³¹czeñ miêdzysieciowych.

2. Uregulowania prawne przed nowelizacj¹ ustawy PE
Zapewnienie bezpieczeñstwa elektroenergetycznego kraju stanowi podstawowy cel polityki energetycznej pañstwa i wprowadzania regulacji prawnych. Niestety, zagadnienie to
w uregulowaniach prawnych [2] przed ostatni¹ nowelizacj¹ ustawy PE by³o ujête w sposób
niewystarczaj¹cy, niepe³ny i czêsto niezbyt spójny. Przyk³adowo, Minister Gospodarki mia³
ograniczone mo¿liwoœci realizacji powierzonych obowi¹zków w obszarze bezpieczeñstwa,
bowiem kompetencje Ministra Gospodarki w odniesieniu do przedsiêbiorstw energetycznych kluczowych w tym obszarze ogranicza³y siê jedynie do sprawowania nadzoru merytorycznego. Brakowa³o ponadto precyzyjnego ustawowego okreœlenia zadañ i roli w tym
obszarze Prezesa URE, operatora systemu przesy³owego, operatorów systemów dystrybucyjnych (w skrócie OSD). W odniesieniu do Prezesa URE odczuwalny by³ m.in. brak
uprawnieñ i obowi¹zku kontroli bezpieczeñstwa ca³ego systemu oraz wszystkich jego
elementów, brak uprawnieñ do nak³adania kar pieniê¿nych za odstêpstwa od ustalonych
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zasad dba³oœci o bezpieczeñstwo. W istniej¹cych rozwi¹zaniach brakowa³o uregulowañ
prawnych dotycz¹cych ca³oœci zagadnienia wprowadzenia ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz relacji pomiêdzy s³u¿bami dyspozytorskimi ró¿nych podmiotów. Wprowadzenie takiego rozwi¹zania pozwala na unikniêcie sporów proceduralnych
i umo¿liwia skupienie siê s³u¿b dyspozytorskich wszystkich szczebli na szybkim i sprawnym prowadzeniu restytucji systemu elektroenergetycznego. OSP nie by³ wyposa¿ony
w odpowiednie kompetencje oraz w³aœciwe narzêdzia do prowadzenia procedur obrony
i restytucji w przypadku awarii systemowej, w tym w prawo do wprowadzania ograniczeñ
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. W tej ostatniej kwestii brakowa³o uregulowañ
obejmuj¹cych okreœlenie praw, obowi¹zków oraz zakresu odpowiedzialnoœci zarówno
w odniesieniu do OSP jak i do u¿ytkowników KSE. Ponadto brakowa³o w³aœciwego
umocowania prawnego instrukcji ruchu oraz eksploatacji sieci przesy³owej (IRiESP) i dystrybucyjnej (IRiESD). W istniej¹cych rozwi¹zaniach brakowa³o równie¿ uregulowania dotycz¹cego zarz¹dzania sieci¹ zamkniêt¹ 400/220/110 kV, w której istnieje wzajemny wp³yw
decyzji operatorskich na warunki pracy i rozwoju sieci przesy³owej bêd¹cej w gestii OSP
oraz sieci dystrybucyjnej, przede wszystkim sieci 110 kV, bêd¹cej w gestii OSD.
Przedstawione przyk³ady stanowi¹ jedynie ma³y wycinek funkcjonuj¹cych w tym
okresie niew³aœciwych rozwi¹zañ prawnych w obszarze bezpieczeñstwa elektroenergetycznego.

3. Uregulowania prawne dotycz¹ce infrastruktury sieciowej
Zapewnienie bezpieczeñstwa elektroenergetycznego kraju wymaga intensywnej rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej. Jednym z wa¿nych problemów prawnych
w tym obszarze jest sprawa w³asnoœci gruntu, na którym po³o¿one s¹ linie i stacje elektroenergetyczne. Operator systemu mo¿e zawieraæ z w³aœcicielami dzia³ek umowy ustanawiaj¹ce s³u¿ebnoœæ przesy³u za wynagrodzeniem [6]. Operator mo¿e korzystaæ z czêœci
cudzego gruntu, który jest niezbêdny do budowy i utrzymania instalacji elektroenergetycznej i za¿¹daæ ustanowienia s³u¿ebnoœci za wynagrodzeniem, a w przypadku braku
porozumienia mo¿e skierowaæ sprawê do s¹du, który o tym zdecyduje [6].
W istniej¹cych rozwi¹zaniach brak jest jednak œcis³ych uregulowañ dotycz¹cych sposobu wyceny s³u¿ebnoœci gruntu, na którym le¿¹ linie elektroenergetyczne. ¯¹dania w³aœcicieli mog¹ siê znacz¹co ró¿niæ od mo¿liwoœci finansowych operatorów. Koszty takich
nadmiernych roszczeñ finansowych operatorzy bêd¹ usi³owali przerzuciæ na koñcowych
odbiorców energii elektrycznej. W takiej sytuacji – w celu u³atwienia negocjacji z w³aœcicielami dzia³ek – konieczne jest wypracowanie jednolitego modelu wyznaczania wynagrodzeñ
za ustanowienie s³u¿ebnoœci przesy³u uzale¿nionego m. in. od rodzaju linii, rodzaju terenu
(zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego), umiejscowienia na terenie kraju
oraz klasyfikacji gruntu. Taki jednolity model wyznaczania wynagrodzeñ powinien zostaæ
uregulowany w nowelizacji ustawy [6].
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Spory dotycz¹ce wykorzystania nieruchomoœci prywatnych do przesy³u i rozdzia³u
energii mog¹ obejmowaæ ¿¹dania w³aœcicieli dotycz¹ce wykupu dzia³ki pod liniami lub ca³ej
dzia³ki przez operatora. Spe³nienie roszczeñ w³aœcicieli gruntów drastycznie podniesie ceny
energii elektrycznej, bowiem odszkodowania i wynagrodzenia za s³u¿ebnoœæ gruntow¹ s¹
przenoszone w ceny energii. Ponadto w niektórych przypadkach w³aœciciele gruntów mog¹
dochodziæ równie¿ odszkodowania za poprzednie lata, z uwagi na ówczesny brak umów. S¹
to odszkodowania z tytu³u przebiegu linii (przesy³owych, dystrybucyjnych) za bezumowne
korzystanie z mienia, czyli zajêcia terenu pod sieci elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, rozdzielnie i inne urz¹dzenia elektroenergetyczne obni¿aj¹ce jakoœæ, funkcjonalnoœæ i wartoœæ dzia³ek budowlanych, gruntów ornych i innych [6]. Wszystkim posiadaj¹cym takie nieruchomoœci przys³uguje odszkodowanie za utratê wartoœci dzia³ki
i op³ata za s³u¿ebnoœæ gruntu. O zap³atê za dzier¿awê lub s³u¿ebnoœæ wystêpowaæ mo¿na do
10 lat wstecz (osoby fizyczne) lub 3 lat wstecz (firmy) [6]. W istniej¹cych rozwi¹zaniach
brak jest jednak œcis³ych uregulowañ dotycz¹cych sposobu okreœlenia wysokoœci odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomoœci.
Spory dotycz¹ce nieruchomoœci prywatnych, na których zlokalizowano obiekty elektroenergetyczne mog¹ obejmowaæ równie¿ ¿¹danie usuniêcia takiego obiektu (linii, stacji,
s³upa itp.) z nieruchomoœci.
Zapewnienie bezpieczeñstwa elektroenergetycznego wymaga w³aœciwych rozwi¹zañ na
styku prawa w³asnoœci, energetycznego i administracyjnego. Trzeba jednak mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e w prawie cywilnym prawo w³asnoœci jest traktowane jako prawo podmiotowe
o najszerszej treœci w porównaniu z innymi prawami oraz jako najsilniejsze prawo w stosunku do rzeczy [6]. Istniej¹ jednak pewne granice okreœlaj¹ce swobodê korzystania z w³asnej rzeczy ustanawiane na rzecz osób trzecich, zwi¹zane z koniecznoœci¹ dostosowania siê
do obowi¹zuj¹cych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego przy wykonywaniu prawa w³asnoœci (np.
dysponowanie przez operatora swoj¹ w³asnoœci¹ w taki sposób, aby nie pogarsza³a siê
jakoœæ i niezawodnoœæ energii dostarczanej do odbiorców). S¹ one jednak daleko niewystarczaj¹ce dla operatora. Dlatego w celu poprawy i przyœpieszenia inwestycji elektroenergetycznych bardzo wa¿ne jest opracowanie i przyjêcie specjalnej ustawy rozwi¹zuj¹cej
kompleksowo problemy prowadzenia inwestycji sieciowych.

4. Uregulowania prawne po nowelizacji ustawy PE
Ostatnia nowelizacja ustawy PE, uchwalona 8.01.2010 i obowi¹zuj¹ca od 11.03.2010,
implementuje Dyrektywê Unii Europejskiej 2005/89/WE [1] dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa
dostaw energii.
W nowelizacji ustawy PE zdefiniowano pojêcia, których brakowa³o w dotychczasowej
regulacji [1], takie jak: bezpieczeñstwo dostaw energii elektrycznej, bezpieczeñstwo pracy
sieci elektroenergetycznej, równowa¿enie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem
na tê energiê oraz zagro¿enie bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej.
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W nowelizacji ustawy PE wprowadzono podzia³ kompetencji i na³o¿enie odpowiedzialnoœci za zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej na wszystkich wa¿nych u¿ytkowników systemu elektroenergetycznego oraz organa administracji publicznej.
Szczególn¹ rolê w tym zakresie przyznano OSP, którego uznano za najwa¿niejszy podmiot
w obszarze bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej. Rozszerzono jego odpowiedzialnoœæ na: utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa pracy sieci przesy³owej,
opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ i moc w KSE oraz okreœlanie potrzeb rozwoju sieci przesy³owej i po³¹czeñ miêdzysystemowych, a tak¿e w zakresie
budowy nowych Ÿróde³ wytwarzania energii elektrycznej (art. 9c, ust. 2 [2, 3]). Ponadto
zobowi¹zano OSP do wspó³pracy z OSD w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa pracy sieci przesy³owej oraz technicznych rezerw zdolnoœci dystrybucyjnych
koordynowanej sieci 110 kV.
W nowelizacji ustawy PE zobowi¹zano ponadto OSP do realizacji w pierwszej kolejnoœci dzia³añ niezbêdnych dla zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej,
ochrony interesów odbiorców i ochrony œrodowiska (art. 16b, ust. 1 [2, 3]). Ponadto
okreœlono, ¿e na realizacjê tego celu maj¹ byæ przeznaczone w pierwszej kolejnoœci œrodki
finansowe wypracowane przez OSP w postaci jego zysku w rozumieniu ustawy [U23].
W nowelizacji ustawy PE przeniesiono nadzór w³aœcicielski nad operatorem systemu
przesy³owego – kluczowym podmiotem w obszarze bezpieczeñstwa elektroenergetycznego
kraju na Ministra Gospodarki ustawowo za nie odpowiedzialnego (art. 12a [2, 3]).
W nowelizacji ustawy PE nast¹pi³y du¿e zmiany w odniesieniu do instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci. Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci s¹ obecnie w ca³oœci zatwierdzane
przez Prezesa URE, a u¿ytkownicy systemu – w tym odbiorcy, których urz¹dzenia, instalacje
lub sieci s¹ przy³¹czone do sieci operatora systemu – s¹ obowi¹zani stosowaæ siê do
warunków i wymagañ oraz procedur postêpowania i wymiany informacji okreœlonych
w instrukcji (art. 9g, ust. 12 [2, 3]). W pierwszej kolejnoœci jest zatwierdzana IRiESP,
a w drugiej kolejnoœci w okreœlonych terminach bêd¹ zatwierdzane instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Przy zatwierdzaniu instrukcji konieczna bêdzie informacja
operatora systemu o zg³oszonych przez u¿ytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich
uwzglêdnienia. Ponadto przyjêto, ¿e instrukcje ruchu i eksploatacji sieci stanowi¹ czêœæ
umowy o œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej (art. 9g, ust. 12 [2, 3]).
W nowelizacji ustawy PE rozszerzono zawartoœæ instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
m.in. o: wymagania w zakresie bezpieczeñstwa pracy sieci elektroenergetycznej i warunków, jakie musz¹ zostaæ spe³nione dla jego utrzymania oraz wskaŸniki charakteryzuj¹ce
jakoœæ i niezawodnoœæ dostaw energii elektrycznej oraz bezpieczeñstwo pracy sieci elektroenergetycznej.
W nowelizacji ustawy PE rozszerzono system kar pieniê¿nych nak³adanych przez
Prezesa URE (art. 56, ust. 1 pkt 19 [2, 3]). Obecnie podlega jej ten, kto nie przestrzega
warunków i wymagañ technicznych korzystania z systemu elektroenergetycznego, procedur postêpowania i wymiany informacji, a tak¿e nie stosuje siê do zasad i obowi¹zków
w zakresie bezpieczeñstwa pracy sieci elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej, instrukcji
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ruchu i eksploatacji sieci oraz poleceñ OSP w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw
energii elektrycznej.
W nowelizacji ustawy PE rozszerzono obowi¹zki wytwórcy energii w zakresie bezpieczeñstwa dostaw energii. Wytwórca zosta³ zobowi¹zany do utrzymywania rezerw mocy
wytwórczych lub zapewnienia innych us³ug systemowych, wspó³pracy z operatorem (w tym
wykonywania w pewnych sytuacjach jego poleceñ), konsultowania wy³¹czeñ jednostki
wytwórczej w celach remontowych oraz do utrzymania zdolnoœci Ÿróde³ do wytwarzania
energii elektrycznej (art. 9j, ust. 1 [2, 3]). Ponadto w zakres obowi¹zków wytwórcy wchodzi
równie¿ pozostawanie w gotowoœci do obrony i w razie potrzeby odbudowy KSE. Wytwórca
obowi¹zany jest równie¿ informowaæ operatora o ograniczeniach w mo¿liwoœci wytwarzania energii i ubytkach mocy jednostek wytwórczych.
W nowelizacji ustawy PE okreœlono ró¿norodne aspekty zagro¿enia bezpieczeñstwa
dostaw energii elektrycznej (procedury, tryb postêpowania, obowi¹zki, wymagania itp.).
W przypadku powstania zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej OSP
podejmuje we wspó³pracy z u¿ytkownikami KSE wszelkie mo¿liwe dzia³ania przy wykorzystaniu dostêpnych œrodków, maj¹cych na celu usuniêcie tego zagro¿enia i zapobie¿enie
jego negatywnym skutkom. Ponadto mo¿e wprowadziæ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium kraju lub jego czêœci do czasu wejœcia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Rady Ministrów wprowadzaj¹cego te ograniczenia, lecz nie d³u¿ej ni¿ na
okres 72 godzin (art. 11c, ust. 2 [2, 3]).
Operator systemu przesy³owego niezw³ocznie powiadamia Ministra Gospodarki oraz
Prezesa URE o wyst¹pieniu zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej,
podjêtych dzia³aniach i œrodkach w celu usuniêcia tego zagro¿enia i zapobie¿enia jego
negatywnym skutkom oraz zg³asza koniecznoœæ wprowadzenia ograniczeñ. W terminie
60 dni od dnia zniesienia ograniczeñ, przedk³ada Ministrowi Gospodarki i Prezesowi URE
raport zawieraj¹cy ustalenia dotycz¹ce przyczyn powsta³ego zagro¿enia bezpieczeñstwa
dostaw energii elektrycznej, zasadnoœci podjêtych dzia³añ i zastosowanych œrodków w celu
jego usuniêcia, starannoœci i dba³oœci operatorów systemu oraz u¿ytkowników systemu
o zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej (art. 11c, ust. 4 [2, 3]). Nastêpnie
Prezes URE opiniuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu zasadnoœæ wprowadzenia
przez operatora systemu przesy³owego ograniczeñ.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej powinny powodowaæ jak
najmniejsze zak³ócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i byæ stosowane
w zakresie niezbêdnym do przywrócenia prawid³owego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz na podstawie kryteriów przyjêtych dla bie¿¹cego bilansowania systemu elektroenergetycznego i zarz¹dzania ograniczeniami systemowymi. Ponadto powinny
byæ podejmowane w uzgodnieniu z w³aœciwymi operatorami systemów stosownie do postanowieñ umów.
W sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej w nowelizacji wprowadzono tryb postêpowania oraz okreœlono obowi¹zki operatorów i u¿ytkowników systemu. Okreœlono m.in. dzia³ania, które podejmuj¹ odpowiednie s³u¿by OSP (art. 11d, ust. 1
[2, 3]). W okresie wykonywania dzia³añ, u¿ytkownicy systemu s¹ obowi¹zani stosowaæ siê
do poleceñ w³aœciwych s³u¿b dyspozytorskich operatora systemu, o ile wykonanie tych
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poleceñ nie stwarza bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia osób. Podczas wyst¹pienia zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej polecenia dyspozytorskie
wydawane przez s³u¿by dyspozytorskie OSP s¹ nadrzêdne wobec poleceñ dyspozytorskich
wydawanych przez s³u¿by dyspozytorskie OSD.
W okresie wystêpowania zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej operatorzy systemu mog¹ wprowadzaæ ograniczenia w œwiadczonych us³ugach przesy³ania
lub dystrybucji energii elektrycznej, w zakresie niezbêdnym do usuniêcia zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej.
Koszty poniesione przez operatorów systemu w zwi¹zku z dzia³aniami w zakresie
niezbêdnym do usuniêcia zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej stanowi¹
koszty uzasadnione dzia³alnoœci.
W nowelizacji ustawy PE okreœlono zasady odpowiedzialnoœci OSP za szkody powsta³e
u u¿ytkowników systemu elektroenergetycznego (w tym odbiorców energii elektrycznej)
przy³¹czonych do krajowej sieci elektroenergetycznej objêtych ograniczeniami, w wyniku
zastosowania dzia³añ i œrodków likwiduj¹cych stan zagro¿enia przez OSP.
W sytuacji, gdy szkoda powsta³a wskutek dzia³ania si³y wy¿szej albo wy³¹cznie z winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej operator systemu nie ponosi odpowiedzialnoœci. Natomiast jeœli szkoda powsta³a w nastêpstwie okolicznoœci, za które ponosi odpowiedzialnoœæ
OSP lub w przypadku dopuszczenia siê niedbalstwa przy dokonywaniu oceny zasadnoœci
wprowadzenia ograniczeñ operator ponosi odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ (art. 11e,
ust. 1 [2, 3]).
OSP odpowiada za szkody powsta³e w wyniku wprowadzonych ograniczeñ wy³¹cznie
w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez u¿ytkowników systemu elektroenergetycznego w zwi¹zku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat¹ przez nich rzeczy ruchomej,
lub uszkodzeniem albo zniszczeniem nieruchomoœci (art. 11e ust. 2 [2, 3]). Przy czym OSP
ponosi odpowiedzialnoœæ z tytu³u szkód do okreœlonej ustalonej wysokoœci.
W nowelizacji ustawy PE dokonano zmiany w obszarze planowania rozwoju w zakresie
zapotrzebowania na energiê. Operatorzy s¹ zobowi¹zani do przygotowywania planów na
piêæ lat w zakresie zapotrzebowania na energiê oraz piêtnaœcie lat w zakresie prognoz dotycz¹cych bezpieczeñstwa energetycznego (art. 16 ust. 2a [2, 3]). W planie nale¿y okreœliæ
wielkoœæ zdolnoœci wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje nowych Ÿróde³,
zdolnoœci sieci przesy³owej i dystrybucyjnej, a tak¿e proponowane dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa dostaw. Wytwórcy o mocy nie ni¿szej ni¿ 50 MW s¹ zobowi¹zani do sporz¹dzania 15-letnich planów w zakresie m.in. produkcji energii oraz rozbudowy instalacji.

Wnioski
W³aœciwe uregulowania prawne maj¹ kluczowe znaczenie w aspekcie zapewnienia
bezpieczeñstwa elektroenergetycznego. Bez dokonania wielu istotnych zmian w szerokim
zakresie w istniej¹cych uregulowaniach prawnych na ró¿nych poziomach nie mo¿na
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oczekiwaæ pe³nej i skutecznej realizacji przez organa administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz przedsiêbiorstwa energetyczne prowadz¹ce koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, operatora systemu przesy³owego,
operatorów systemów dystrybucyjnych) dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa elektroenergetycznego.
Nowelizacja ustawy PE implementuje dyrektywê [1], wprowadza podzia³ kompetencji
i nak³ada odpowiedzialnoœæ za zapewnienie bezpieczeñstwa elektroenergetycznego na
wszystkich istotnych u¿ytkowników systemu elektroenergetycznego i organa administracji
publicznej oraz rozszerza zakres kompetencji i wskazuje OSP jako najwa¿niejszy podmiot
w tym obszarze.
Nowelizacja ustawy PE ma na celu umo¿liwienie operatorom systemów podejmowania
szybkich, skutecznych i efektywnych dzia³añ w sytuacji wyst¹pienia niedoborów mocy
w systemie m.in. poprzez wprowadzenie trybu postêpowania i okreœlenie obowi¹zków
operatorów oraz u¿ytkowników systemu w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw
energii elektrycznej oraz poprzez przyznanie OSP prawa do wprowadzania – w przypadku
wyst¹pienia zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej – ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Rady Ministrów wprowadzaj¹cego te ograniczenia.
Nowelizacja ustawy PE, wprowadzaj¹c szereg rozwi¹zañ maj¹cych na celu wzmocnienie
bezpieczeñstwa elektroenergetycznego, znacznie poprawi³a istniej¹ce rozwi¹zania prawne
w tym obszarze.
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Role of law regulations in assurance of national energy
security
Abstract
In this paper, role of law regulations in process of assurance of national energy security is shown.
Analysis and evaluation of possibilities and effectiveness of past and present law regulations for
assurance of national energy security was performed.
Law regulations for assurance of energy security which are contained in the Energy Law have
multi-plane character and concern, among other things, entities of the civil service and energy
enterprises performing licensed business activity consisting in: generation, transmission, distribution
and trade electricity. In this paper, analysis and evaluation of selected law regulations in force of last
years in aspect of energy security is described.
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