Skuteczna ochrona Infrastruktury Krytycznej w energetyce
Nowa inicjatywa PSE i TAURONA
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Elektroenergetyczne S.A. i TAURON Polska Energia S.A. zorganizowały pierwszą w kraju
konferencję dla ekspertów oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa
elektroenergetycznej infrastruktury krytycznej.
Konferencja „Bezpieczeństwo Obiektów Elektroenergetycznych”, która odbyła się w dniach
18- 19 września 2019 r. w Warszawie, zgromadziła ponad 80 przedstawicieli spółek sektora
elektroenergetycznego, Ministerstwa

Energii, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Komendy Głównej i komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej oraz Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich.
– Bezpieczeństwo jest priorytetem dla całej branży energetycznej. Dlatego powinniśmy jak
najbliżej współpracować w procesie udoskonalania rozwiązań prawnych i procedur oraz
utrzymywania najwyższych standardów w zakresie fizycznego i technicznego bezpieczeństwa
obiektów infrastruktury energetycznej. Uważam, że dzięki wymianie doświadczeń oraz
wypracowaniu nowych rozwiązań, nasze wspólne działania będą jeszcze bardziej efektywne –
powiedział

w

czasie

otwarcia

konferencji

Marcin

Biecek,

Dyrektor

Departamentu

Bezpieczeństwa z PSE.
W trzech panelach poruszono między innymi problematykę współodpowiedzialności
Operatorów Infrastruktury Krytycznej obiektów współdzielonych, Standardów Ochrony
Technicznej

obiektów

elektroenergetycznych,

projektu

Standardów

Zabezpieczeń

Antyterrorystycznych, a także specyfikę ochrony obiektów elektroenergetycznych w świetle
obowiązujących przepisów oraz metodyki uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów
i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
– Obserwując zaangażowanie wypowiadających się ekspertów oraz poziom merytoryczny
dyskusji, jestem przekonany, że sektor energetyczny gotów jest zapewnić bezpieczeństwo
infrastruktury oraz zagwarantować ciągłość dostaw energii. Cieszy nas inicjatywa Ministerstwa
Energii dotycząca powołania międzyresortowego forum, które stanie się platformą wymiany
informacji i doświadczeń podmiotów zaangażowanych w proces zapewnienia bezpieczeństwa
obiektom i sieciom elektroenergetycznym – stwierdził w podsumowaniu konferencji
Aleksander Awdziejczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności TAURON
Polska Energia S.A.

Konferencja „Bezpieczeństwo Obiektów Elektroenergetycznych” będzie odbywać się cyklicznie,
by zapewnić możliwość regularnej wymiany wiedzy i najlepszych praktyk.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Właścicielem
spółki o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki jest Skarb Państwa, a zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie
Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu
elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. OSP udostępnia
także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE są właścicielem 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
PSE należą do Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej ENTSO-E – stowarzyszenia zrzeszającego
43 operatorów systemów przesyłowych z 36 krajów.
TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem,
dystrybucją i sprzedażą energii.
Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z
największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie,
TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON
Ciepło.
Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach
WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

