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Plany inwestycyjne wytwórców
Porównanie skali obecnie pracujących bloków w KSE oraz planowanych bloków i instalacji OZE [MW] 
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Bełchatów Dychów Dolna Odra Jaworzno 3 Karolin 2

Kozienice 1 Kozienice 2 Łagisza Łaziska 2 Łaziska 3

Opole Ostrołęka B Pątnów 1 Połaniec Porąbka Żar

Rybnik Siersza Solina Turów Żarnowiec
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Stacja wyprowadzenia mocy

Źródło: Zasoby wytwórcze KSE 2019, Wykaz 

podmiotów ubiegających się o przyłączenie, 

www.pse.pl

Bloki obecnie eksploatowane: Bloki planowane:



Zagrożenia w KSE
Problemy pracy bloków dużych mocy w KSE

 Problemy bilansowe w stanach normalnej pracy KSE w dni o niskim 
zapotrzebowaniu → stosunkowo „duże” minimum techniczne bloków,
np. Jaworzno B7 (910MW) min. 430 MW.

 Problemy bilansowe w stanach normalnej pracy KSE w dni o wysokiej 
generacji wiatrowej → stosunkowo „duże” minimum techniczne nowych 
bloków wymusza konieczność ich odstawienia.

 Bardzo poważne problemy bilansowe w stanach awaryjnych → przeciążenia 
elementów sieci, problemy napięciowe

 Konieczność utrzymywania wysokiej rezerwy wirującej → zwiększenie 
kosztów bilansowania KSE

 Konieczność instalacji przesuwników fazowych na liniach granicznych →
ograniczenie przepływów kołowych w KSE w celu udostępnienia możliwości 
importowych bądź eksportowych.



Zagrożenia w KSE
Problemy pracy dużych farm wiatrowych w KSE

 Problemy bilansowe KSE w dni o niskim zapotrzebowaniu lub wysokiej 
generacji wiatrowej → konieczność odstawiania jednostek cieplnych JWCD, 
brak ustabilizowanej wielkości mocy generowanej, zmniejszenie stabilności 
napięciowej systemu z uwagi na brak ARNE,

 W dniach niskiego zapotrzebowania konieczność odstawienia bloków cieplnych 
znacząco zmniejsza bezpieczeństwo KSE oraz zwiększa ryzyko 
niezbilansowania KSE w przypadku gwałtownej zmiany mocy generowanej 
przez FW lub awaryjnego wyłączenia bloków JWCD.

 Ze względu na uwarunkowania prawne OSP ma obowiązek wykorzystania w 
pierwszej kolejności energii OZE, co powoduje, że odstawienie FW w stanach 
zagrożenia pracy KSE należą do OSTATECZNEGO rozwiązania zaradczego.

 Redukowanie mocy FW na polecenie OSP należy przeprowadzić w sposób 
równy dla każdego wytwórcy → w praktyce każda FW w kraju zmniejsza 
swoją generację o określony % mocy zainstalowanej.



Podsumowanie

Zmiany sektora wytwórczego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym 

wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. 

Zmniejszenie udziału konwencjonalnych źródeł wytwórczych oraz wzrost OZE, 

które nie podlegają bezpośrednio dysponowaniu przez OPERATORA SYSTEMU 

PRZESYŁOWEGO zmieniają sposób bilansowania oraz dotrzymywania parametrów 

systemu. 

Kolejnym problemem, które zmniejsza bezpieczeństwo funkcjonowania KSE jest 

fakt, że wraz ze zwiększeniem mocy znamionowych poszczególnych urządzeń 

zwiększa się MINIMUM TECHNICZNE BLOKÓW JWCD – zwiększa to konieczną 

rezerwę mocy do mocy największego pracującego bloku w danej chwili.

Zmiany sektora wytwórczego stwarzają nowe problemy związane z 

prowadzeniem ruchu KSE, które są przyczyną do dalszego badania tej tematyki.


