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Szanowna Pani Marszałek,

Poniżej udzielam odpowiedzi na  interpelację nr 27796 Pana Posła Janusza Kowalskiego 
w sprawie „niedoboru energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wskutek 
awaryjnego wyłączenia 10 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów w dniu 17 maja 2021 r.”.

1. Zwracam się z wnioskiem o przedstawienie zbilansowania systemu przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne ze szczególnym wskazaniem uruchomienia generacji i aktywacji wirującej 
rezerwy w krajowych (polskich) elektrowniach, będących źródłami regulacyjnymi tzw. „MUIT 
RUN”, np. elektrownia Dolna Odra, elektrownia Ostrołęka.

W chwili zakłócenia, na stacji SE Rogowiec w dniu 17 maja 2021 r. sumaryczne obciążenie 
bloków Elektrowni Bełchatów, wprowadzających moc do węzła SE Rogowiec wynosiło 3 556 MW 
brutto. Moc wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), czyli pomniejszona 
o zużycie własne elektrowni (potrzeby własne i potrzeby ogólne), wynosiła 3 322 MW. Na skutek 
zakłócenia, a w konsekwencji utraty całości generacji  przyłączonej do SE Rogowiec, około godz. 
16:34:10 w połączonych systemach Europy kontynentalnej wystąpił uchyb częstotliwości w wysokości 
-158 mHz (spadek częstotliwości do wartości 49,842 Hz). Uchyb częstotliwości wynikał z zakłócenia 
równowagi między generacją i zapotrzebowaniem w systemie elektroenergetycznym Europy 
kontynentalnej. 

Przed wystąpieniem zdarzenia, tj. o godz. 16:34:10, rzeczywista wartość salda wymiany 
równoległej (wymiany mocy na połączeniach systemu polskiego z systemem słowackim, czeskim 
i niemieckim) wynosiła ok. 1 260 MW (import do Polski), zaś po zdarzeniu, tj. o godz. 16:34:25, 
rzeczywista wartość salda wymiany równoległej wynosiła 4 443 MW (import do Polski). Wzrost 
przesyłu mocy w kierunku do Polski wynika ze sposobu funkcjonowania połączonych systemów 
elektroenergetycznych Europy kontynentalnej, których praca jest planowana w taki sposób, aby 
w sytuacji nieplanowanego ubytku mocy w którymkolwiek z krajowych systemów Europy 
kontynentalnej, ubytek ten został natychmiast skompensowany przez automatyczną, tj. działającą bez 
ingerencji dyspozytorów, regulację rezerwy utrzymania częstotliwości, tzw. rezerwę pierwotną. 



Następnie każdy krajowy system elektroenergetyczny doświadczający ubytku mocy, ma 
obowiązek skompensować ten ubytek za pomocą zasobów własnych, odbudowując w ten sposób 
poziom rezerwy pierwotnej w systemach Europy kontynentalnej i przygotowując je na ewentualność 
wystąpienia kolejnego zakłócenia. Taka sekwencja działań miała miejsce również w przypadku 
zdarzenia na SE Rogowiec. Zadziałanie rezerwy pierwotnej w systemie Europy kontynentalnej 
spowodowało natychmiastowy dopływ mocy do KSE, pokrywający ubytek generacji w KSE. 
Niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, służby Krajowej Dyspozycji Mocy przystąpiły do odbudowy 
bilansu mocy KSE z wykorzystaniem rezerwy mocy dostępnej w ramach krajowych źródeł 
wytwórczych. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) wydał polecenie maksymalnej możliwej 
generacji w elektrowniach szczytowo-pompowych centralnie dysponowanych oraz polecenie 
maksymalnej możliwej generacji przez wszystkie pracujące jednostki wytwórcze cieplne centralnie 
dysponowane (JWCD cieplne). OSP skorzystał również z mechanizmu wymiany nadwyżek 
regulacyjnych w obszarze Europy kontynentalnej (tzw. mechanizm Imbalance Netting – IGCC), 
uzyskując dzięki temu szybsze skompensowanie ubytku mocy. Działania te pozwoliły łącznie na 
przywrócenie salda wymiany KSE do wielkości planowych, a tym samym wykonanie wskazanego 
wyżej obowiązku skompensowania ubytku mocy za pomocą zasobów własnych. Częstotliwość pracy 
systemu Europy kontynentalnej została przywrócona do wartości nominalnej o godz. 16:56.

Wykresy obrazujące pracę wybranych elektrowni krajowych w godzinach 16:00-19:00 oraz ich 
reakcję na utratę generacji w Elektrowni Bełchatów są przedstawione na rysunkach poniżej. Na rysunku 
1a przedstawiono przebiegi mocy w elektrowniach posiadających jednostki JWCD, które 
w największym stopniu pokryły ubytek powstały w wyniku zdarzenia, a na rysunku 1b pokazano 
generację elektrowni posiadających jednostki JWCD, których udział w pokryciu ubytku był mniejszy. 
Rysunek 2 natomiast przedstawia skumulowane wielkości generacji w elektrowniach posiadających 
JWCD w godz. 16:00-19:00 w dniu 17 maja 2021 r.
Rysunek 1a. Generacja (brutto) wybranych JWCD (wielkości minutowe).



Rysunek 1b. Generacja (brutto) wybranych JWCD (wielkości minutowe).

Rysunek 2. Skumulowana generacja brutto elektrowniach posiadających JWCD, 17 maja 2021 r. w godz.: 16:00-19:00 (wielkości minutowe).



2. Czy elektrownie te zostały obciążone w pełnym zakresie aktualnych zdolności wytwórczych?

Niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia służby Krajowej Dyspozycji Mocy poleciły 
maksymalną możliwą generację wszystkich pracujących JWCD. Wykres na Rysunku 2 pokazuje, że ok. 
godz. 17:04, tj. 30 minut po zdarzeniu, skumulowana generacja JWCD osiągnęła poziom sprzed 
zdarzenia.

Ze względu na aktywowanie całości wirującej rezerwy mocy dostępnej w KSE do 
skompensowania utraconej generacji w Elektrowni Bełchatów, zbliżający się wieczorny szczyt 
zapotrzebowania oraz czas wymagany do uruchomienia źródeł krajowych znajdujących się w postoju, 
w godz. 17.00-23.00 OSP dokonał zakupów interwencyjnych energii elektrycznej zza granicy w ramach 
międzyoperatorskiej pomocy awaryjnej. Pomoc awaryjna stanowi uzupełniający środek każdego 
operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wykorzystywany w sytuacji, gdy środki 
rynkowe są niewystarczające do zapewnienia bezpiecznej pracy krajowej sieci elektroenergetycznej.

W dniu 17 maja 2021 r. zostały uruchomione następujące dostawy energii elektrycznej 
w ramach międzyoperatorskiej pomocy awaryjnej:
• 1 050 MWh ze Słowacji, w relacji słowacki operator SEPS -> PSE:

o 200 MW w godz. 17:15-21:00
o 300 MW w godz. 21:00-22:00

• 1 425 MWh z Czech, w relacji czeski operator CEPS -> PSE:
o 300 MW w godz. 17:15-22:00

• 3 200 MWh z Niemiec, w relacji niemiecki operator 50Hertz -> PSE:
o 500 MW w godz. 18:00-19:30
o 900 MW w godz. 19:30-21:00
o 800 MW w godz. 21:00-22:00
o 300 MW w godz. 22:00-23:00

Wskazane wyżej wolumeny energii elektrycznej były maksymalnymi możliwymi do uzyskania. 
Dzięki ich pozyskaniu możliwe było utrzymanie części ograniczonego potencjału jednostek szczytowo-
pompowych (ograniczenie wynikające z pojemności zbiorników wodnych) w gotowości do generacji. 
Potencjał generacji tych jednostek stanowił rezerwę mocy na wypadek ewentualnych dalszych ubytków 
mocy wytwórczych w KSE. 

Pomoc awaryjna pozwoliła w bezpieczny sposób przeprowadzić uruchomienie krajowych 
źródeł wytwórczych będących w postoju oraz ponowne przyłączenie bloków Elektrowni Bełchatów. 
W toku podejmowanych działań uruchomiono blok nr 10 w Elektrowni Kozienice, który ze względu na 
czas uruchamiania jako jedyny spośród bloków znajdujących się w postoju mógł wprowadzać moc do 
KSE w dobie 17 maja 2021 r. (synchronizacja bloku z KSE nastąpiła o godz. 20:29), oraz blok nr 9 i 11 
w Elektrowni Bełchatów, które mogły być ponownie zsynchronizowane z KSE po zdarzeniu 
(synchronizacja bloków z KSE nastąpiła odpowiednio o godz. 23:07 i godz. 23:11).

3. Czy elektrownie te zostały uruchomione w pierwszej kolejności przywołania, przed importem 
energii z Czech, Słowacji, Niemiec itp.?

Generacja krajowych źródeł wytwórczych była zwiększana w sekwencji zgodnej z regułami 
aktywacji rezerw mocy w systemie elektroenergetycznym Europy kontynentalnej oraz 
uwarunkowaniami technicznymi pracy krajowych źródeł wytwórczych w zakresie potencjału 
i szybkości dociążania źródeł pracujących oraz czasów uruchamiania źródeł znajdujących się w postoju. 
W pierwszej kolejności została zwiększona generacja dostępna jako rezerwa pierwotna, utrzymywana 
na źródłach wytwórczych w Europie kontynentalnej, w tym krajowych źródłach wytwórczych. 
Następnie została zwiększona generacja dostępna jako szybkie rezerwy mocy, możliwa do uzyskania 



na pracujących krajowych źródłach wytwórczych i elektrowniach szczytowo-pompowych oraz, jako 
uzupełnienie potencjału źródeł krajowych w zakresie spełnienia warunków bezpiecznej pracy krajowej 
sieci elektroenergetycznej, na pracujących źródłach wytwórczych w sąsiednich systemach 
elektroenergetycznych. Kolejny przyrost generacji nastąpił w wyniku przeprowadzenia uruchomień 
krajowych źródeł wytwórczych, które przed zdarzeniem znajdowały się w postoju. Polecenie 
rozpoczęcia uruchamiania bloku nr 10 Elektrowni Kozienice zostało wydane przed uzgodnieniem 
pomocy awaryjnej z operatorami systemów elektroenergetycznych Słowacji, Czech i Niemiec, 
natomiast w przypadku bloków w Elektrowni Bełchatów, ich uruchomienie nastąpiło niezwłocznie po 
uzyskaniu gotowości do generacji po stronie wytwórcy.

4. Jaki jest koszt zakupu energii z tych źródeł krajowych vs. ceny zakupu energii z importu?

Koszty zakupu energii elektrycznej z systemów sąsiednich w dniu 17 maja 2021r., wg stanu 
rozliczeń na dzień 4 listopada 2021 r., są następujące:

- dostawa z Niemiec o łącznym wolumenie: 3 200 MWh - koszt: 1 343 334,84 zł,
- dostawa ze Słowacji o łącznym wolumenie: 1 050 MWh - koszt: 606 933,20 zł,
- dostawa z Czech o łącznym wolumenie: 1 425 MWh - koszt: 1 764 305,01 zł.

Łączna wielkość i koszt pomocy awaryjnej z importu wyniosły odpowiednio 5 675 MWh 
i 3 714 573,05 zł. Średnia cena energii elektrycznej dostarczonej z systemów sąsiednich wynosi 
654,55 zł/MWh. W okresie realizacji dostaw energii elektrycznej z systemów sąsiednich, tj. w godz. 
17.00-23.00, średnia cena energii elektrycznej notowana na Towarowej Giełdzie Energii TGE miała 
wartość 372,50 zł/MWh.

Chcę podkreślić, że skorzystanie z pomocy awaryjnej nie stanowi alternatywy dla generacji 
krajowych źródeł wytwórczych. W sytuacji gdy operator ma możliwość wykorzystania krajowych 
zasobów do zbilansowania systemu, to nie korzysta z pomocy awaryjnej, która jest zastrzeżona 
wyłącznie dla przypadków braku rynkowych możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracy krajowej 
sieci elektroenergetycznej. Jeśli wystąpiłoby zagrożenie bezpieczeństwa pracy krajowej sieci 
elektroenergetycznej i operator nie byłby w stanie go wyeliminować z uwagi na brak dostępnych 
zasobów wytwórczych w kraju oraz brak możliwości uzyskania pomocy awaryjnej, byłby wtedy 
zmuszony do ingerencji w zapotrzebowanie, czyli wprowadzenie ograniczeń w dostawach i poborze 
energii elektrycznej przez odbiorców krajowych.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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