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Komunikat
Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 5 stycznia 2016 r.
o aktualnej sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

W związku z utrzymywaniem się na terenie Polski silnych mrozów wystąpił istotny wzrost krajowego
zużycia energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na moc w okresach szczytu obciążenia dobowego
przekracza wartość 25 000 MW. Równocześnie, wraz z rozwojem zjawisk lodowych nastąpiło
znaczne obniżenie i tak już niskich stanów wody w rzekach. W szczególności dotyczy to dorzecza
Wisły, w tym miejsc ujęcia wody chłodzącej wykorzystywanej przez jednostki wytwórcze kilku dużych
elektrowni systemowych. Z powodu zbyt niskiego stanu wody wystąpiły już znaczące ubytki mocy
wytwórczych, ale aktualny poziom rezerwy mocy dostępnej dla OSP jest wystarczający dla
zapewnienia bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

Ewentualne pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dorzeczu Wisły, w perspektywie kolejnych dni
może jednak istotnie zmienić warunki bilansowania mocy w KSE. OSP na bieżąco monitoruje sytuację
– z wykorzystaniem wszelkich dostępnych danych, w tym pozyskiwanych zarówno bezpośrednio od
wytwórców, jak i z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i na tej podstawie podejmuje niezbędne
działania mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP)
w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. 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.
Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
Nadrzędnym celem PSE jest bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej
elektroenergetycznej.
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