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Właściwe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego 
(SEE) jest uwarunkowane m.in. poprawnym działaniem ukła-
dów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). 
Dotyczy to zarówno zakłóceniowych, jak i normalnych stanów 
pracy SEE. W zakłóceniowych stanach pracy SEE od układów 
EAZ wymaga się szybkiej detekcji i właściwej identyfikacji zakłó-
cenia oraz wypracowania decyzji stosownej do charakteru tego 
zakłócenia (tj. decyzji o konieczności wyłączenia obiektu obję-
tego zakłóceniem lub decyzji o dopuszczeniu do dalszej jego 
pracy podczas zakłóceń zlokalizowanych poza tym obiektem). 
Natomiast w normalnych stanach pracy SEE oczekuje się, że nie 
wystąpią zbędne zadziałania układów EAZ, które prowadzą do 
nieuzasadnionych wyłączeń w SEE (patrz m.in. [1-3]). 

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) do 
ochrony linii WN i NN przed skutkami zwarć zwykle wykorzystuje 
się zabezpieczenia odcinkowe (m.in. zabezpieczenia różnico-
woprądowe), zabezpieczenia odległościowe i ziemnozwarciowe 
zabezpieczenia zerowoprądowe kierunkowe [4, 5]. Zabezpiecze-
nia odcinkowe i odległościowe należą do grupy podstawowych 
zabezpieczeń przeznaczonych do ochrony linii przed skutkami 
zwarć. Natomiast zabezpieczenia zerowoprądowe kierunkowe 
traktuje się jako zabezpieczenia rezerwowe. Ich rolą jest wyłą-
czenie linii objętej zwarciem doziemnym, która nie została wyłą-
czona przez zabezpieczenia podstawowe [6, 7]. 

Idea działania zabezpieczenia zerowoprądowego kierun-
kowego linii WN i NN polega na ciągłej obserwacji składowej 
zerowej napięcia i prądu występujących w linii przypisanej do 

zabezpieczenia. Kontrola parametrów lub kombinacji parame-
trów sygnałów składowej zerowej pozwala na wykrycie zwarcia 
doziemnego.

Schemat blokowy zabezpieczenia 
zerowoprądowego kierunkowego linii

W ziemnozwarciowych zabezpieczeniach zerowoprądo-
wych kierunkowych linii WN i NN można wyróżnić dwa podsta-
wowe bloki funkcyjne: blok algorytmy pomiarowe i blok algoryt-
my decyzyjne. Schemat blokowy zabezpieczenia przedstawiono 
na rysunku 1.

Pierwszy blok funkcyjny zabezpieczenia zerowoprądowego 
kierunkowego linii – blok algorytmy pomiarowe – jest predesty-
nowany do akwizycji i przetwarzania sygnałów wejściowych oraz 
wyznaczania wielkości kryterialnych zabezpieczenia. Zbiór sy-
gnałów wejściowych zabezpieczenia jest determinowany zasto-
sowaną w tym zabezpieczeniu metodą wyznaczania składowej 
zerowej sygnałów trójfazowych. 

Dla metody analogowego pomiaru składowej zerowej 
napięcia i prądu (patrz [8, 9]) sygnałami wejściowymi zabez-
pieczenia są: składowa zerowa napięcia (3 u0 ) i składowa ze-
rowa prądu (3 i0 ) wyznaczane poza zabezpieczeniem. Sygnał 
napięciowy pozyskuje się z układu otwartego trójkąta połą-
czeń uzwojeń wtórnych przekładników napięciowych, sygnał 
prądowy zwykle pozyskuje się z układu Holmgreena połączeń 
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Rys. 1. Uproszczona struktura bloków funkcyjnych zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego

algorytmy 
pomiarowe

algorytmy 
decyzyjne

wielkości 
kryterialne

sy
gn

ał
y 

w
ej

śc
io

w
e

sy
gn

ał
y 

w
yj

śc
io

w
e



lipiec  2017 strona 443www.energetyka.eu

uzwojeń wtórnych przekładników prądowych lub z odpo-
wiedniego układu połączeń prądowych obwodów wtórnych 
pola linii. 

Dla metody cyfrowego wyznaczania składowej zerowej 
napięcia i prądu (patrz [8, 9]) sygnałami wejściowymi są: napię-
cie trójfazowe (trzy sygnały: uL1, uL2, uL3) i prąd trójfazowy (trzy 
sygnały: iL1, iL2, iL3). Dopiero na ich podstawie zabezpieczenie 
samodzielnie wyznacza składową zerową napięcia i składową 
zerową prądu. Wybór metody wyznaczania składowej zerowej 
decyduje również o zestawie algorytmów pomiarowych stoso-
wanych do obliczania wielkości kryterialnych zabezpieczenia. Al-
gorytmy te scharakteryzowano w [8] i [9], przedstawiając również 
struktury toru wyznaczania wielkości kryterialnych właściwe dla 
obu wymienionych metod. 

Dla ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądo-
wego kierunkowego linii do zbioru wielkości kryterialnych za-
licza się: wartość składowej zerowej prądu (I0 ) oraz wartość 
przesunięcia fazowego między wektorami składowej zerowej 
napięcia i prądu (ϕ0 ). Wymienione wielkości stanowią sygnały 
wejściowe bloku funkcyjnego algorytmy decyzyjne zabezpie-
czenia (patrz rys. 1).

Blok algorytmy decyzyjne zabezpieczenia zerowoprądowe-
go kierunkowego linii WN i NN jest predestynowany do identyfi-
kacji stanu pracy chronionej linii i wypracowania decyzji zezwa-
lającej lub niezezwalającej na dalszą pracę tej linii w strukturze 
SEE. Do kontroli warunków pracy chronionej linii wykorzystuje 
się dwa kryteria, tj. kryterium nadprądowe i kryterium kątowoprą-
dowe. Selektywne działanie zabezpieczenia wymaga jednocze-
snego stosowania obu kryteriów decyzyjnych.

Nadprądowe kryterium decyzyjne 
zabezpieczenia zerowoprądowego 

kierunkowego linii

Kryterium nadprądowe służy do kontrolowania wartości 
składowej zerowej prądu wyznaczanej w bloku funkcyjnym al-
gorytmy pomiarowe zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Reali-
zacja tego kryterium polega na sprawdzaniu czy I0 znajduje się 
poniżej lub powyżej nastawionego progu zadziałania zabezpie-
czenia (Ir 0 ). Parametr Ir 0 dzieli możliwy zakres wartości składo-
wej zerowej prądu płynącego chronioną linią na dwa przedziały, 
tj. przedział 0 - Ir 0 i przedział Ir 0 - ∞. Pierwszy z tych przedziałów 
odpowiada normalnym warunkom pracy chronionej linii (brak 
zwarcia doziemnego), drugi przedział – nienormalnym warun-
kom pracy tej linii (zaistnienie zwarcia doziemnego). Tym samym 
wzrost wartości składowej zerowej prądu „płynącego” w miejscu 
zainstalowania zabezpieczenia ponad próg Ir 0 świadczy o zaist-
nieniu zwarcia doziemnego w układzie sieciowym z chronioną 
linią. Pozwala to na detekcję wystąpienia tego zakłócenia. Zatem 
relacja logiczna kryterium nadprądowego algorytmu decyzyjnego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest następująca: zadziałaj 
gdy I0 > Ir 0, nie zadziałaj gdy I0 < Ir 0. Relację tak sformułowane-
go kryterium zobrazowano na rysunku 2.

Sygnał wyjściowy bloku elementarnego kryterium nadprą-
dowe (decyzja I0 – patrz rys. 3), w ramach bloku funkcyjnego al-
gorytmy decyzyjne zabezpieczenia ziemnozwarciowego, może 
przyjmować wartości logiczne „0” lub „1” (zakładając dwusta-
nową postać sygnałów decyzyjnych zabezpieczenia). Przypo-

rządkowanie tych wartości do wyniku porównania obserwo-
wanej wartości składowej zerowej prądu I0 i progu zadziałania 
zabezpieczenia Ir 0 zamieszczono w tabeli 1. Wartości logiczne 
zestawiono również z odpowiadającymi im stanami pracy chro-
nionej linii.

Rys. 2. Charakterystyka nadprądowego kryterium decyzyjnego 
zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego

Kryterium nadprądowe algorytmu decyzyjnego zabezpie-
czenia ziemnozwarciowego pozwala na wykrycie zaistnienia sta-
nu pracy układu sieciowego, któremu towarzyszy wzrost warto-
ści składowej zerowej prądu „płynącego” w miejscu zainstalowa-
nia zabezpieczenia I0 ponad próg Ir 0. Wówczas sygnał decyzyjny 
kryterium decyzja I0 przyjmuje wartość logiczną „1” (patrz tab. 1). 
Przykładową detekcję zwarcia doziemnego zaistniałego w linii 
220 kV, opartą na kryterium nadprądowym, przedstawiono na 
rysunku 4. Wykorzystano rzeczywiste przebiegi czasowe sygna-
łów wejściowych układów EAZ zarejestrowane podczas zwarcia 
spowodowanego zerwaniem izolatora (patrz rys. 4a). Sygnały 
wewnętrzne zabezpieczenia, tj. sygnał wielkości kryterialnej 3I0 
(patrz rys. 4b) i sygnał wyjściowy kryterium nadprądowego al-
gorytmu decyzyjnego zabezpieczenia decyzja I0 (patrz rys. 4c), 
uzyskano na drodze symulacyjnej. W tym celu opracowano 
model ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego 
kierunkowego linii sieci przesyłowej. Model ten odwzorowuje 
rzeczywiste zabezpieczenia elektroenergetyczne linii WN i NN 
(patrz m.in. [6, 7]). Również próg zadziałania zabezpieczenia 
Ir 0 odpowiada nastawieniu aktywnemu w układzie EAZ rozpa-
trywanej linii.

Tabela 1
Sygnały decyzyjne kryterium nadprądowego  

zabezpieczenia ziemnozwarciowego

Wartość logiczna 
sygnału decyzyjnego 

decyzja I0

Wynik porównania I0 
i progu zadziałania Ir 0

Zidentyfikowany stan 
pracy linii

„0” I0 < Ir 0 normalne warunki pracy

„1” I0 > Ir 0 zwarcie doziemne

Rys. 3. Ilustracja bloku elementarnego kryterium nadprądowego 
bloku funkcyjnego algorytmy decyzyjne zabezpieczenia 
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Dla rozpatrywanego przypadku zwarcia doziemnego nadprądowe kryte-
rium decyzyjne zabezpieczenia wykryło zakłócenie po 18 ms od chwili jego 
wystąpienia – wówczas decyzja I0 = „1”. Szybkość wykrycia zwarcia jest deter-
minowana m.in. dynamiką zmian wielkości kryterialnej oraz parametrami ele-
mentów toru przetwarzania sygnałów zabezpieczenia (przede wszystkim wy-
nika to ze stosowania pełnookresowych filtrów cyfrowych, których stan quasi-
-ustalony odpowiedzi filtru po skokowej zmianie sygnału wejściowego pojawia 
się po 20 ms). Dodatkowo, w układach EAZ jest stosowana procedura weryfi-
kacji trwałości zmiany stanu dwustanowego sygnału decyzyjnego – sprawdza 
się czy stan ten utrzymuje się co najmniej przez kilka następujących po sobie 
próbek sygnału (przy częstotliwości próbkowania sygnałów równej 1000 Hz 
wprowadza to opóźnienie czasowe generacji decyzji wynoszące kilka ms).

Kątowoprądowe kryterium decyzyjne zabezpieczenia 
zerowoprądowego kierunkowego linii

Kryterium kątowoprądowe służy do kontrolowania wartości przesunięcia 
fazowego między wektorami składowej zerowej napięcia i prądu (ϕ0 ). Znajo-
mość tej wielkości kryterialnej pozwala określić kierunek przepływu składowej 
zerowej prądu przez miejsce zainstalowania zabezpieczenia. Relacja logiczna 
tego kryterium jest następująca: pozwól zadziałać, gdy prąd płynie „w przód”, 
tj. w kierunku od zabezpieczenia w głąb linii chronionej, blokuj zadziałanie, 
gdy prąd płynie „w tył”, tj. w kierunku od linii chronionej do zabezpieczenia. 
Charakterystykę działania zabezpieczenia wynikającą z tego kryterium decy-
zyjnego przedstawiono na rysunku 5. W celu rozróżnienia kierunku przepływu 
składowej zerowej prądu przez miejsce zainstalowania zabezpieczenia doko-
nuje się podziału płaszczyzny zespolonej na dwa obszary, tj. obszar działania 

(wówczas występuje przepływ prądu zwarciowe-
go „w przód”) oraz obszar blokowania (wówczas 
występuje przepływ prądu zwarciowego „w tył”). 
Powstałe obszary rozdziela prosta przechodząca 
przez początek układu współrzędnych. Nachyle-
nie prostej determinuje kąt charakterystyczny za-
bezpieczenia α. Jest to kąt zawarty między prostą 
prostopadłą do prostej granicznej a osią rzeczywi-
stą płaszczyzny zespolonej (patrz rys. 5). Obszar 
działania definiuje przedział zadziałania zabezpie-
czenia z uwagi na kątowoprądowe kryterium decy-
zyjne. Przedział zadziałania określa, jakie wartości 
kąta ϕ0 odpowiadają kierunkowi „w przód” przepły-
wu prądu zwarciowego, dla których dopuszcza się 
zadziałanie zabezpieczenia. Wartości graniczne 
tego przedziału to α – 90o oraz 90o + α, co ozna-
czono na rysunku 5.

Rys. 4. Detekcja zwarcia doziemnego przez kryterium nadprądowe zabezpieczenia 
zerowoprądowego kierunkowego linii (zakłócenie w 0 s)

Realizacja kryterium kątowoprądowego po-
lega na sprawdzeniu czy wartość obserwowanej 
wielkości kryterialnej (ϕ0 ) znajduje się wewnątrz lub 
na zewnątrz nastawionego przedziału zadziałania 
zabezpieczenia. Zależnie od wyniku porównania 
sygnał decyzyjny decyzja ϕ0 (sygnał wyjściowy 
bloku elementarnego kryterium kątowoprądowe 
bloku funkcyjnego algorytmy decyzyjne zabezpie-
czenia) może przyjmować wartości logiczne „0” 
lub „1” (patrz tab. 2).

Wykorzystanie kryterium kątowoprądo-
wego do określania kierunku przepływu składowej 
zerowej prądu przez miejsce zainstalowania za-
bezpieczenia ziemnozwarciowego przedstawiono 
na przykładzie zwarcia doziemnego zaistniałego 
w KSE w linii 220 kV. Jest to zdarzenie sieciowe, 
które rozpatrywano również dla kryterium nadprą-
dowego (patrz rys. 4).

Na rysunku 6 zamieszczono zarejestrowane 
rzeczywiste sygnały wejściowe zabezpieczenia 
niezbędne do wyznaczenia wielkości kryterialnej 
kryterium kątowoprądowego (patrz rys. 6a), obli-
czoną wielkość kryterialną ϕ0 (patrz rys. 6b) i sy-
gnał decyzyjny decyzja ϕ0 (patrz rys. 6c) kryterium 

Rys. 5. Charakterystyka kątowoprądowego  
kryterium decyzyjnego zabezpieczenia 
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pochodzące z modelu zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Dla rozpatrywa-
nego zwarcia doziemnego kątowoprądowe kryterium decyzyjne wypracowało 
sygnał decyzyjny zezwalający na zadziałanie zabezpieczenia po 5 ms od chwili 
wystąpienia zakłócenia – wówczas decyzja ϕ0 = „1”.

Algorytmy decyzyjne

W strukturze bloku funkcyjnego algorytmy 
decyzyjne zabezpieczenia zerowoprądowego kie-
runkowego linii (patrz schemat blokowy na rys. 1) 
można wyróżnić dwa podstawowe bloki: blok roz-
ruchowy oraz blok decyzyjny. Każdy z tych bloków 
składa się z kilku bloków elementarnych, co zobra-
zowano na rysunku 7.

Na blok decyzyjny składają się przede 
wszystkim bloki elementarne nadprądowego kry-
terium decyzyjnego i kątowoprądowego kryterium 
decyzyjnego. Kryterium nadprądowe jest prede-
stynowane do detekcji zaistnienia zwarcia doziem-
nego. Funkcjonalność ta jest realizowana poprzez 
kontrolowanie wartości składowej zerowej prądu. 
Natomiast kryterium kątowoprądowe, kontrolując 
wartość przesunięcia fazowego między wektorami 
składowej zerowej napięcia i prądu, określa kie-
runek przepływu prądu zwarciowego. Dopuszcza 
do zadziałania zabezpieczenia jedynie dla zwarć 
zlokalizowanych „z przodu” zabezpieczenia. Speł-
nienie tego wymogu selektywnego działania za-
bezpieczenia determinuje konieczność jednocze-
snego kontrolowania obu kryteriów decyzyjnych. 
Tym samym jedynie dla zdarzeń sieciowych, dla 
których sygnały decyzyjne opisane warunkami 
logicznymi kryterium nadprądowego i kątowoprą-
dowego przyjmują wartość logiczną „1”, możliwe 
jest zadziałanie zabezpieczenia. Stąd obecność 
bloku elementarnego iloczynu logicznego w struk-
turze bloku decyzyjnego. Wówczas sygnał decyzji 
końcowej może być dystrybuowany do elementów 
wykonawczych (wyłącznik, sygnalizacja itd.), przy 
czym uwzględnia się ewentualne opóźnienie cza-
sowe zadziałania zabezpieczenia zależne od przy-
jętej funkcjonalności układów EAZ chronionej linii 
i obiektów sąsiadujących.

Rozpoczęcie procesu wypracowywania de-
cyzji o zadziałaniu lub niezadziałaniu zabezpie-
czenia jest poprzedzone kontrolą wartości wej-
ściowych sygnałów napięciowego i prądowego. 
Sprawdzenie to jest realizowane w bloku rozru-
chowym. Rolą tego bloku jest  niedopuszczenie 

Rys. 6. Detekcja zwarcia doziemnego przez kryterium kątowoprądowe 
zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii (zakłócenie w 0 s)

Tabela 2
Sygnały decyzyjne kryterium kątowoprądowego  

zabezpieczenia ziemnozwarciowego

Wartość logiczna sygnału 
decyzyjnego decyzja ϕ0

Wynik porównania ϕ0 
i przedziału zadziałania

Zidentyfikowany kierunek  
przepływu prądu

„0” (α – 90o) > ϕ0 > (90o + α) „w tył”

„1” (α – 90o) < ϕ0 < (90o + α) „w przód”

Rys. 7. Schemat blokowy toru wypracowania decyzji zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego
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do zbędnych, nieuzasadnionych zadziałań zabezpieczenia. Może to nastą-
pić wskutek błędów wyznaczania wielkości kryterialnych, jeśli sygnały wej-
ściowe zabezpieczenia mają niewielkie wartości (rzędu kilku procent po-
ziomu znamionowego). Zadanie to jest wykonywane przez kryterium prą-
dowe (kontrola wartości składowej zerowej prądu) i kryterium napięciowe 
(kontrola wartości składowej zerowej napięcia). Blok rozruchowy dopusz-
cza do dalszej realizacji procesu wypracowywania decyzji wówczas, gdy 
I0  > 5% prądu znamionowego przekładników prądowych i U0 > (1 - 10)% 
napięcia znamionowego przekładników napięciowych. Przedstawione war-
tości progowe odzwierciedlają nastawienia rzeczywistych zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych linii WN i NN. Dopiero po spełnieniu obu kryteriów 
(rozruch I = „1” i rozruch U = „1”) blok rozruchowy aktywuje blok decyzyjny. 
Weryfikacja jednoczesnego spełnienia prądowego i napięciowego kryte-
riów rozruchowych odbywa się w bloku elementarnym iloczynu logicznego 
(patrz rys. 7).

Na rysunku 8 zilustrowano proces wypracowywania decyzji o wyłącze-
niu linii przez ziemnozwarciowe zabezpieczenie zerowoprądowe kierunko-
we. Wykorzystano do tego wcześniej scharakteryzowany przykład zwarcia 
doziemnego, które miało miejsce w linii 220 kV KSE. Na rysunku tym za-
mieszczono przebiegi czasowe sygnałów cząstkowych i wyjściowego blo-
ku rozruchowego (patrz rys. 8a), przebiegi czasowe sygnałów cząstkowych 
i wyjściowego bloku decyzyjnego (patrz rys. 8b) oraz wypracowany sygnał 
wykonawczy (patrz rys. 8c), pochodzące z modelu zabezpieczenia ziemno-
zwarciowego. Zaznacza się, że w celu ułatwienia interpretacji wyników nie 
uwzględniono wprowadzanego w układach rzeczywistych opóźnienia czaso-
wego zadziałania zabezpieczeń ziemnozwarciowych.

Wpływ metody wyznaczania 
składowej zerowej  

na poprawność detekcji zwarć

W układach EAZ opartych na technice cyfro-
wej, które realizują funkcję ziemnozwarciowego 
zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowe-
go linii sieci WN i NN, można korzystać z dwóch 
metod pozyskiwania składowej zerowej sygnałów 
trójfazowych. Stosuje się metodę analogowe-
go pomiaru składowej zerowej napięcia i prądu 
lub metodę cyfrowego wyznaczania składowej 
zerowej napięcia i prądu. Metoda analogowe-
go pomiaru składowej zerowej napięcia i prądu 
to metoda charakteryzująca się zewnętrznym 
wyznaczaniem składowej zerowej, tj. poza za-
bezpieczeniem. Natomiast metoda cyfrowego 
wyznaczania składowej zerowej napięcia i prądu 
to metoda, w której składowa zerowa jest wyzna-
czana samodzielnie przez zabezpieczenie, tj. we-
wnątrz zabezpieczenia.

W [8] dokonano analizy porównawczej wpły-
wu wyboru metody na poprawność wyznaczania 
wielkości kryterialnych zabezpieczenia. Wykazano, 
że dla zwarć doziemnych występujących w liniach 
WN i NN rezultaty uzyskane dla obu wymienionych 
metod są praktycznie identyczne (niewielkie różni-
ce można uznać za pomijalne). Dla zakłóceń zwar-
ciowych rozpatrywanych w [8] maksymalna różni-
ca wartości wielkości kryterialnych zabezpieczenia 
dla porównywanych metod nie przekraczała 1%. 
Zdarzenia te wykorzystano również w analizie po-
równawczej identyfikującej wpływ wyboru metody 
wyznaczania składowej zerowej na poprawność 
detekcji zwarć. Sprawdzano wykrycie zakłócenia 
przez zabezpieczenie oraz czas jego detekcji. Wy-
niki przeprowadzonej weryfikacji zamieszczono 
w tabeli 3.

Rys. 8. Sygnały decyzji cząstkowych i końcowej algorytmu decyzyjnego 
zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii (zakłócenie w 0 s)

Tabela 3
Poprawność i szybkość detekcji zwarć doziemnych 

dla metody analogowego pomiaru składowej zerowej 
(metoda analog) i metody cyfrowego wyznaczania 

składowej zerowej (metoda cyfr)

Linia 
objęta 

zdarze-
niem

Przyczyna 
zdarzenia

Detekcja  
zwarcia

Czas detekcji 
zwarcia

metoda 
analog

metoda 
cyfr

metoda 
analog

metoda 
cyfr

Linia 
220 kV

zerwanie 
izolatora tak tak 18 ms 18 ms

Linia 
400 kV

uszkodzenie 
przewodu 

odgromowego
tak tak 11 ms 11 ms

Wnioski dotyczące wyboru metody 
wyznaczania składowej zerowej

Na podstawie uzyskanych wyników przepro-
wadzonej symulacyjnej analizy porównawczej metod 
wyznaczania składowej zerowej,  implementowanych 
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w ziemnozwarciowych zabezpieczeniach zerowoprądowych kie-
runkowych linii sieci WN i NN, wnioskuje się, że niezależnie od 
stosowanej metody wyznaczania składowej zerowej (metoda 
analogowego pomiaru składowej zerowej napięcia i prądu lub 
metoda cyfrowego wyznaczania składowej zerowej napięcia 
i prądu) nie obserwuje się różnic w identyfikacji stanu pracy chro-
nionej linii oraz szybkości wypracowania decyzji wykonawczych 
przez zabezpieczenie.
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