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Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej 
w perspektywie 2025

Planning of the Polish transmission network development  
in the perspective of the year 2025

Prezentując  zagadnienie  dotyczące  tematyki  planowania 
rozwoju  systemu  przesyłowego  w  PSE Operator S.A.  należy 
wspomnieć o uwarunkowaniach prawnych oraz podstawowych 
uwarunkowaniach  systemowych,  które  decydują  o  kierunkach 
i sposobie rozbudowy sieci przesyłowej. 

Plany rozwojowe firmy PSE Operator S.A. konstruowane są 
na podstawie europejskich (Wspólnotowych) oraz pochodnych od 
nich krajowych ramach prawnych. W zakresie rozwiązań prawnych 
obowiązujących Polskę jako członka Wspólnoty Europejskiej należy 
wymienić zestaw dyrektyw i rozporządzeń Unijnych w ramach tzw. 
trzeciego pakietu energetycznego, na które składają się: Dyrektywa 
2009/72/WE regulująca rozdział działalności dostaw wytwarzania 
od przesyłu oraz wzmacniająca uprawnienia i niezależność regu-
latorów krajowych, a także dwa rozporządzenia: 
•  714/2009 regulujące warunki dostępu do sieci w odniesieniu 

do transgranicznej wymiany energii i konstytuujące organizację 
operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E oraz

•  713/2009  ustanawiające  Agencję  ds.  Współpracy  Organów 
Regulacji Energetyki (ACER); w zakresie działalności rozwo-
jowej  do  zadań  ACER  należy  opiniowanie  i  monitorowanie 
niewiążącego  10–letniego  planu  rozwoju  sieci  o  zasięgu 
wspólnotowym, opracowywanego przez ENTSO-E2). 
ENTSO-E  przyjmuje  i  publikuje  co dwa  lata plany  rozwoju 

o zasięgu wspólnotowym,  które w szczególności  obejmują eu-
ropejskie  scenariusze  rozwoju, prognozę wystarczalności mocy 
wytwórczych oraz ocenę odporności systemu na awarie. 

Podstawą tych planów są plany sporządzane na poziomie krajo-
wym i regionalnym z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb uczest-
ników rynku. PSE Operator S.A. uczestniczy w ramach zobowiązań 
związanych z członkostwem w organizacji ENTSO-E w  tworzeniu 
10–letniego wspólnotowego planu rozwoju w ramach ENTSO-E. 

W zakresie krajowych uwarunkowań rzutujących na planowa-
nie rozwoju systemu energetycznego należy wymienić „Politykę 
energetyczną Polski do 2030 r.”, która w swoich podstawowych 
kierunkach określa poprawę efektywności energetycznej, wzrost 
bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikację struktury 
wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energe-
tyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
w tym biopaliw,  rozwój konkurencyjnych rynków paliw  i energii 
oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

W  celu  stworzenia  warunków  mających  na  celu  pokrycie 
prognozowanego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną 
w krajowym systemie elektroenergetycznym, PSE Operator S.A., 
zgodnie z ustawą Prawo energetyczne,  a  także uwzględniając 
wszystkie wymienione powyżej uwarunkowania prawne, planuje 
rozwój sieci przesyłowej w sposób zrównoważony, realizując cele 
wskazane w polityce energetycznej kraju i uwzględniając rozwój 
źródeł wytwórczych o różnych technologiach wytwarzania. 

Do podstawowych uwarunkowań systemowych, które decy-
dują o kierunkach i sposobie rozbudowy sieci przesyłowej należy 
w szczególności zaliczyć:
•  prognozowany  wzrost  zapotrzebowania  na  moc  i  energię 

elektryczną w kraju,
•  wymagany margines mocy (rezerwa mocy) w bilansie KSE,
•  przewidywane potrzeby w zakresie przyłączania nowych źródeł 

wytwórczych, zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych 
(OZE),

•  przewidywane potrzeby w zakresie poprawy pewności zasilania 
sieci dystrybucyjnych na obszarze poszczególnych operatorów 
systemu dystrybucyjnego (OSD),

•  planowany rozwój połączeń transgranicznych na przekrojach: 
synchronicznym i asynchronicznym KSE.

Plan rozwoju sieci przesyłowej 
do roku 2025

Założenia bilansowe

Spółka opracowała Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP) 
w  horyzoncie  roku  2025,  który  w  zakresie  lat  2012  –  2016 
został  uzgodniony  z  Prezesem  URE  w  wymiarze  ilościowym 

1)  Dr  inż. Henryk Majchrzak od 15 października 2010  r. Prezes Zarządu PSE 
Operator S.A. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. W 2001 r. na Politechnice Opolskiej obronił pracę doktorską obejmującą 
problematykę strat rozruchowych bloków energetycznych i rozpoczął pracę 
na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych tej 
uczelni. W 2003 r. ukończył studia menedżerskie MBA – uzyskując tytuł magi-
stra ekonomii na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu. Dwa lata później został powołany w skład Komisji Energetyki 
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Od 2007 r.  jest członkiem 
Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie. Od początku kariery zawo-
dowej w 1986 r. związany jest z energetyką zawodową. Pracował od stanowiska 
obchodowego po dyżurnego inżyniera ruchu w Elektrowni Bełchatów, a od 
1991 r. zatrudniony był w Elektrowni Opole, najpierw na stanowisku kierownika 
wydziału ruchu bloków, a następnie głównego inżyniera eksploatacji. Od 1998 r. 
zastępca dyrektora technicznego ds. eksploatacji. W 2004 r. powołany na sta-
nowisko członka zarządu, dyrektora technicznego, a od 2005 r. prezes Zarządu, 
dyrektor generalny BOT Elektrowni Opole SA. Po wygraniu konkursu w 2008 r. 
prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Następnie wiceprezes ds. 
inwestycji i wytwarzania PGE SA. W latach 2009-2010 dyrektor Departamentu 
Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Członek zarządu PSE Operator S.A. od 
lipca 2010 r. Od 12 czerwca br. przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego 
Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

2)  European Network of Transmission System Operators for Electricity (Euro-
pejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej)
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Tabela 1
 Prognoza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną do 2030 r.

Wyszczególnienie 2012  2016  2025  2030

Zapotrzebowanie szczytowe 
na moc, MW

25 845 28 913 36 020 40 256

Zapotrzebowanie na moc 
osiągalną, MW

31 014 34 696 43 224 48 307

Krajowe zużycie energii 
elektrycznej, TWh

162   176   220   246

i finansowym. W aktualnym PRSP, zgodnie z prognozami włas-
nymi oraz opierając się na danych z polityki energetycznej kraju,  
PSE Operator S.A. uwzględnił przewidywany wzrost zapotrzebo-
wania na moc i energię elektryczną wynoszący około 2% rocznie, 
co zobrazowano w tabeli 1. 

W  obliczu  narzuconych  na  polski  sektor  wytwórczy 
wymagań  ekologicznych  w  zakresie  redukcji  CO2  oraz  obo-
wiązku  wdrażania  Dyrektywy  2010/75/UE  w  sprawie  emisji 
przemysłowych  (IED)  konieczne  staną  się  wycofania  jedno-
stek  wytwórczych  niespełniających  wymagań  ekologicznych 
i zużytych technicznie. Barierami w procesie odnawiania bazy 
wytwórczej  w  KSE  mogą  być  problemy  w  związku  z  dużym 
zapotrzebowaniem na środki  inwestycyjne, nierozstrzygnięta 
kwestia  przydziału  bezpłatnych  uprawnień  do  emisji  CO2, 
wymagania ochrony środowiska (konieczność budowy insta-
lacji CCS) oraz ograniczenia w realizacji  liniowych inwestycji 
infrastrukturalnych. 

W pracach analitycznych prowadzonych w PSE Operator S.A. 
rozważano różne warianty rozwoju sytuacji bilansowej KSE oce-
niając możliwości rozwoju strony podażowej, uwzględniając plany 
uruchomienia  nowych  jednostek  wytwórczych,  plany  wycofań 
jednostek  obecnie  pracujących  oraz  plany  rozwoju  połączeń 
transgranicznych:
•  scenariusz braku nowych mocy wytwórczych przy pozosta-

wieniu zdolności importowych na obecnym poziomie;
•  tzw. wariant realistyczny, w którym uwzględniono budowę 

nowych źródeł wytwórczych o łącznej mocy 4,6 GW, dla 
których pozyskano większość pozwoleń administracyjnych 
oraz przystąpiono do postępowań przetargowych na rea-
lizację inwestycji (w niektórych przypadkach je zakończo-
no);

•  tzw.  wariant  umiarkowany,  w  którym  ponad  inwestycje  wa-
riantu  realistycznego  uwzględniono  budowę  nowych  źródeł 
wytwórczych o łącznej mocy 2,4 GW, co daje łącznie w tym 
wariancie 7 GW nowych mocy; w wariancie tym rozszerzono 
listę jednostek wytwórczych o jednostki, dla których trwa faza 
pozyskiwania zgód korporacyjnych, decyzji administracyjnych 
lub dla których trwa faza przygotowania do postępowań prze-
targowych na realizację inwestycji.
W ocenie PSE Operator S.A.  dla  zapewnienia bezpiecznej 

pracy KSE niezbędna jest budowa co najmniej 6,5 GW nowych 
mocy wytwórczych. Brak budowy nowych źródeł wytwórczych 
spowoduje w horyzoncie średniookresowym (w ciągu najbliższych 
kilku lat) brak możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię 
elektryczną i moc szczytową. Dla zapewnienia bezpiecznej pracy 
KSE  wymagana  jest  konsekwentna  i  terminowa  realizacja  za-
mierzeń inwestycyjnych w zakresie budowy nowych źródeł oraz 
rozbudowy sieci elektroenergetycznej. 

Efekty realizacji

Zgodnie z zaktualizowanym PRSP, szacowane nakłady inwe-
stycyjne na rozbudowę sieci przesyłowej do roku 2025 wyniosą 
około  23  mld  PLN,  z  czego  do  roku  2016  około  8,2 mld PLN. 
W ramach  przedmiotowych  nakładów  planowana  jest  w hory-
zoncie 2025:
•  budowa  około  4600  km  nowych  torów  linii  przesyłowych 

400 kV,
•  przeprowadzenie modernizacji istniejących linii 400 i 220 kV 

o długości około 2500 km,
•  wybudowanie 17 nowych obiektów stacyjnych,
•  przeprowadzenie modernizacji 21 istniejących stacji i rozdzielni,
•  wybudowanie nowych połączeń transgranicznych z systemem 

litewskim i niemieckim oraz ponowne uruchomienie połączenia 
750 kV z systemem ukraińskim.
 Natomiast planowane efekty realizacji inwestycji w okresie 

2012-2016 przedstawiają się następująco:
•  budowa 1377 km nowych torów linii 400 kV,
•  modernizacja 1250 km istniejących torów linii 400 kV,
•  budowa 115 km nowych torów linii 220 kV,
•  modernizacja 842 km istniejących torów linii 220 kV.

 Planowany docelowy etap rozwoju krajowej sieci przesyłowej 
w perspektywie 2025 roku przedstawiono na rysunku 1.

Schemat sieci przesyłowej z  inwestycjami planowanymi do 
realizacji w latach 2012-2016 zaprezentowano na rysunku 2.

Prognozowany wzrost zapotrzebowania, wdrażana wspólna 
w ramach UE polityka klimatyczna,  jak  również  istotne wyeks-
ploatowanie  istniejących  jednostek wytwórczych powodują,  że 
jednym z podstawowych uwarunkowań wyznaczających kierunki 
rozbudowy sieci przesyłowej w perspektywie PRSP do 2025 roku 
jest budowa nowych źródeł wytwórczych. 

W  zakresie  przyłączania  odnawialnych  źródeł  energii  
PSE Operator S.A. planując  rozwój KSP podejmuje działania 
mające  na  celu  wypełnienie  wymagań  określonych  w  doku-
mentach rządowych – „Polityce Energetycznej Polski do 2030 
roku” oraz „Krajowym planie działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” (dalej: KPD). Obecnie moc farm wiatrowych przy-
łączonych w KSE wynosi około 2200 MW. OSP oraz Operatorzy 
Systemów  Dystrybucyjnych  określili  warunki  przyłączenia  dla 
farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 17 GW (w tym OSP na 
około 6,7 GW), w tym zawarli umowy o przyłączenie dla farm 
wiatrowych o mocy ponad 13 GW (w  tym OSP około 4 GW). 
Suma  powyższych  mocy  znacznie  przewyższa  poziom  wyni-
kający ze wskaźników przyjętych w dokumentach rządowych, 
tj. zarówno w „Polityce Energetycznej Polski” jak i KPD. Należy 
podkreślić,  że  budowa  tylko  połowy  wymienionych  powyżej 
mocy  pochodzących  z  farm  wiatrowych  zapewni  spełnienie 
wymagań stawianych Polsce w pakiecie klimatycznym. Rozwój 
sieci  przesyłowej  zaplanowany  w  aktualnym  PRSP  umożliwi 
również przyłączenie do 2020 roku morskich farm wiatrowych 
o mocach wskazanych w KPD, tj. 500 MW. 

Zdaniem PSE Operator S.A., warunki techniczne po realizacji 
zaplanowanego do 2020 roku rozwoju sieci przesyłowej pozwolą 
na przyłączenie i wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatro-
wych o mocach do ok. 1000 MW. Lokalizacje nowych źródeł 
wytwórczych planowanych do przyłączenia do sieci przesyłowej 
w aktualnym  planie  rozwoju  sieci  przesyłowej  przedstawiono 
na rysunku 3.
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Rys. 1. Plan rozwoju sieci przesyłowej w perspektywie do roku 2025

                Rys. 2. Plan rozwoju sieci przesyłowej w perspektywie do roku 2016
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Rys. 3. Lokalizacje nowych źródeł wytwórczych planowanych do przyłączenia do sieci przesyłowej

Kolejnym czynnikiem wpływającym poza realizacją inwestycji 
dedykowanych  przyłączaniu  źródeł  wytwórczych  na  kierunki 
rozwoju KSP jest rozbudowa połączeń transgranicznych. Stanowi 
ona ważny element integracji europejskiego rynku energii. Celem 
rozbudowy  połączeń  transgranicznych  jest  poprawa  bezpie-
czeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz 
poprawa konkurencyjności krajowego rynku energii elektrycznej 
poprzez  zwiększenie  zdolności  eksportowych  i  importowych 
zarówno  na  przekroju  synchronicznym  jak  i  na  połączeniach 
asynchronicznych. W tym zakresie PSE Operator S.A. zrealizuje 
na północno–wschodnim przekroju asynchronicznym budowę tzw. 
układu Litwa, który ma zapewnić  integrację Państw Bałtyckich 
z unijnym rynkiem europejskim za sprawą wzmocnienia połączeń 
międzysystemowych. Układ Litwa stanowić będzie bowiem część 
tzw. Pierścienia Bałtyckiego (Baltic Ring). W wymiarze krajowym 
realizacja  projektu  zapewni  poprawę  jakości  i  niezawodności 
zasilania odbiorców energii elektrycznej w północno-wschodnich 
obszarach Polski. 

I etap Projektu obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, których 
realizacja  ma  nastąpić  do  2015  r.  Wśród  tych  zadań  znajduje 
się budowa połączenia transgranicznego (2-torowa linia 400 kV 
do  granicy  Państwa  wraz  z  niezbędną  rozbudową  stacji  Ełk). 
Zrealizowanie  etapu  umożliwi  przesył  mocy  z  Litwy  do  Polski 
w wielkości do 500 MW. II etap Projektu obejmuje 8 zadań inwesty-

cyjnych, których realizacja ma nastąpić do 2020 r. Zrealizowanie 
etapu umożliwi przesył mocy w obu kierunkach w wielkości do 
1000 MW.

Na przekroju synchronicznym, na granicy z Niemcami planowa-
na jest instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Mikułowa 
– Hagenverder i po przebudowie na napięcie 400 kV na linii Krajnik 
– Vierraden. Celem inwestycji jest redukcja i kontrola przepływów 
karuzelowych z północnych Niemiec poprzez Polskę, wschodnie 
Czechy i Słowację do południowych Niemiec i Austrii. Przyczyni 
się to, poprzez ograniczenie konieczności zmian konfiguracji sieci 
przesyłowej oraz zmian w profilu generacji, do poprawy bezpieczeń-
stwa dostaw energii elektrycznej oraz zapewni wzrost zdolności 
wymiany  międzynarodowej  (w  kierunku  importowym  500  MW, 
w kierunku eksportowym 1500 MW) na przekroju synchronicznym 
(Polska - Niemcy/Czechy/Słowacja). W związku z realizacją ww. 
inwestycji wystąpią istotne korzyści dla uczestników rynku energii 
elektrycznej w Polsce oraz w krajach sąsiednich, w szczególności 
dla producentów energii elektrycznej, w tym głównie z energetyki 
wiatrowej oraz operatorów systemów przesyłowych. 

Ponadto, po roku 2020 planowana jest budowa III połączenia 
z Niemcami, zapewniająca wzrost zdolności wymiany międzyna-
rodowej (w kierunku importu o 1500 MW, w kierunku eksportu 500 
MW), co poprawi bezpieczeństwo pracy na zachodnim przekroju 
i spowoduje dalszą integrację rynków. 
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Planowane nowe połączenie Polska – Niemcy obejmuje bu-
dowę 2-torowej linii 400 kV łączącej stację Plewiska w zachodniej 
części KSP ze stacją Eisenhuettenstadt po stronie niemieckiej. 
W pierwszej fazie w horyzoncie 2020 r. planowana jest budowa 
połączenia w relacji Plewiska – Plewiska Bis – Eisenhuettenstadt, 
natomiast w dalszym terminie rozpatrywane jest powiązanie tej 
linii z nową stacją Zielona Góra wraz z rozbudową sieci przesyło-
wej w zachodniej części KSP dedykowaną rozwojowi energetyki 
wiatrowej i konwencjonalnej w północno-zachodniej Polsce.

Na granicy wschodniej planowana jest odbudowa niepracu-
jącego od 1993 roku połączenia 750 kV Rzeszów – Chmielnicka. 
Rozpoczęto prace nad ponownym wykorzystaniem połączenia 
– analizowane są różne warianty jego pracy, w tym zastosowanie 
stacji konwerterowej prądu stałego. Analizowane są również moż-
liwości nawiązania współpracy z Białorusią poprzez odbudowę 
na  napięciu  400  kV  niepracującego  od  2004  roku  połączenia 
Białystok (Polska) – Roś (Białoruś) oraz z Obwodem Kaliningradz-
kim przez budowę nowego połączenia 400 kV Elbląg (Polska) 
– Mamonowo (Obwód Kaliningradzki). 

PSE Operator S.A. ocenia, iż na granicy południowej z Repub-
liką Czeską i Słowacją w najbliższych latach nie będzie konieczna 
rozbudowa istniejących powiązań.

Wnioski

Analizując powyższe należy stwierdzić, że realizacja PRSP 
do roku 2025 pozwoli na:
•  istotne  wzmocnienie  sieci  przesyłowej,  w  szczególności  na 

obszarze północnej Polski i silniejsze powiązanie tego obszaru 

z obszarem południowym, co jest niezbędne ze względu na 
przewidywane  duże  przesyły  mocy  na  kierunku  północ-po-
łudnie, wynikające ze zmienności produkcji  i poboru energii 
elektrycznej w nowym układzie lokalizacji źródeł wytwórczych, 
w tym źródeł wiatrowych;

•  poprawę  pewności  zasilania  odbiorców  energii  elektrycznej 
(zasilania  sieci  OSD),  poprzez  silniejsze  powiązania  (stacje 
redukcyjne) sieci przesyłowej z siecią dystrybucyjną;

•  przyłączenie nowych konwencjonalnych źródeł wytwórczych 
w lokalizacjach istniejących i nowych, o łącznej mocy ponad 
17 GW, w tym jednostek pracujących w cyklu parowo-gazowym 
o mocy ponad 6 GW;

•  przyłączenie  źródeł  odnawialnych,  głównie  wiatrowych, 
o łącznej mocy około 7 GW;

•  umożliwienie wprowadzenia konkurencyjnego europejskiego 
rynku  energii  elektrycznej,  poprzez  rozwój  połączeń  trans-
granicznych  zarówno  na  przekroju  synchronicznym,  jak 
i asynchronicznym.
 Należy przy tym jednak zaznaczyć, że w obecnej edycji planu 

rozwoju posługiwano się prognozami zakładającymi średniorocz-
ny przyrost zapotrzebowania 2%. Zrealizowane już prace anali-
tyczne w zakresie opracowania nowych prognoz zapotrzebowania 
na moc i energię elektryczną w perspektywie roku 2030 wskazują, 
iż średnioroczny wzrost zapotrzebowania będzie kształtował się 
na poziomie około 1,5 %. Założenie to będzie stanowić podstawę 
prac nad kolejną edycją PRSP.
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