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Operatorzy będą bliżej współpracować przy usuwaniu awarii
Członkowie PTPiREE - operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator
systemu przesyłowego - podpisali 8 sierpnia w Ministerstwie Energii
porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych.
Dzięki
kooperacji
usuwanie
awarii
oraz
odbudowa
systemu
elektroenergetycznego - w tym przywracanie dostaw energii elektrycznej
– będą przebiegały jeszcze sprawniej.
- Operatorzy współpracują ze sobą w czasie usuwania awarii od lat. Ubiegły rok,
kiedy niemal wszystkie spółki zmagały się ze skutkami ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych i kooperowały ze sobą, pokazał, że taka współpraca jest nie tylko
możliwa, ale i konieczna. Zdrowie i życie ludzkie są najważniejsze i wymagają
poświęcenia. Porozumienie, zawarte dokładnie w rok po ubiegłorocznych wichurach,
to ważny dokument, który pozwoli na usystematyzowanie tej współpracy. Wyznacza
nie tylko jej zakres, ale i schematy działań, dzięki czemu odbudowa sytemu
po nadzwyczajnych sytuacjach pogodowych będzie jeszcze szybsza i efektywniejsza
– mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Porozumienie zawiera deklarację wzajemnej współpracy i pomocy OSD i OSP przy
usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznych na liniach napowietrznych
i kablowych oraz przy odbudowie systemu elektroenergetycznego. Celem jest
przyspieszenie przywracania dostaw energii elektrycznej klientom dotkniętym
awariami, w szczególności wywołanymi ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi.
W razie wystąpienia awarii sieci energetycznej na swoim obszarze, spółki będą
mogły zgłaszać się do pozostałych sygnatariuszy porozumienia o oddelegowanie
wykwalifikowanych, uprawnionych pracowników wraz ze specjalistycznym sprzętem,
narzędziami i materiałami w celu wsparcia w pracach związanych z odbudową
systemu elektroenergetycznego, przywracaniem zasilania i transformacji na stacjach
oraz dostaw energii elektrycznej do klientów. Operatorzy zadeklarowali również
wymianę informacji o stanach magazynowych w poszczególnych spółkach
w zakresie podstawowych materiałów i jej bieżącą aktualizację. Podmioty
za udzieloną pomoc będą rozliczać się na zasadach rynkowych.
- Porozumienie daje możliwość jeszcze lepszej współpracy operatorów przy
usuwaniu awarii masowych. Pozwala operatorom na zwracanie się o pomoc do
innych spółek oraz umożliwia wzajemne rozliczenia po zakończeniu prac.
Porozumienie prowadzi do uproszczenia procedur i wprowadza automatyzm
działania w sytuacjach kryzysowych – zapewnia prezes PTPiREE Robert Zasina.

Do uzgodnień o sposobie udzielania wsparcia pomiędzy operatorami upoważnieni są
przedstawicie każdego z nich zrzeszeni w Radzie Dyrektorów ds. Zarządzania
Majątkiem Sieciowym przy PTPiREE. W przypadku jednoczesnego wystąpienia
sytuacji awaryjnych u kilku podmiotów, wsparcie będzie udzielane zgodnie
z kolejnością zgłaszanych potrzeb, chyba że zainteresowane strony uzgodnią inną
kolejność.
- Każdy z operatorów co roku inwestuje miliardy złotych w poprawę stanu sieci
energetycznych. Jednak rodzaj i skala niektórych zjawisk pogodowych sprawiają, że
również najnowocześniejsza infrastruktura ulega zniszczeniu lub uszkodzeniu. Spółki
są przygotowane do usuwania awarii masowych, posiadają niezbędne zasoby
finansowe, rzeczowe i ludzkie do prowadzenia takich prac. Czasem skala zjawisk
pogodowych i wywołanych przez nie awarii wymaga współdziałania. Priorytetem jest
bezpieczeństwo i komfort klientów – mówi prezes Robert Zasina.
Sygnatariuszami dokumentu są Polskie Siecie Elektroenergetyczne (operator
systemu przesyłowego) oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych: Enea Operator,
Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja.

***

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym
operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego oraz pracowników branży energetycznej.
PTPiREE działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w branży energetycznej, dąży do poprawy efektywności działania sieci
energetycznej, jakości usług i obsługi odbiorców.
Kontakt dla mediów:
Olga Fasiecka: fasiecka@ptpiree.pl, tel. 618460227
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