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 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZASILANIA AGLOMERACJI 

WARSZAWSKIEJ PRZEZ ROZBUDOW Ę LINII  
NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ OD STRONY POŁUDNIOWEJ 

WSTĘP 

Pierścień linii 400 kV wokół Warszawy jest najistotniejszym elementem wpływającym 
na poprawę bezpieczeństwa elektroenergetycznego aglomeracji warszawskiej. Ze względu na 
spodziewany przyrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, wykonanie pierścienia 
jest istotne zarówno dla odbiorców energii przyłączonych do sieci STOEN S.A., jak i do sieci 
ZEWT S.A.  
 W latach 2005-2006 operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE 
OPERATOR – S.A. i Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy rozwinęły na szerszą skalę 
proces diagnozowania stanu sieci przesyłowych zasilających WWE, powołując w tym celu 
Zespół roboczy złożony z ekspertów z dziedziny elektroenergetyki, planowania 
przestrzennego oraz przedstawicieli spółek dystrybucyjnych. 
Owocem pracy Zespołu powołanego przez Urząd m.st. Warszawy były opracowania:  

§  Polityka energetyczna m.st. Warszawy, uchwalona dn. 27.02.2006r.  
§  Rozwój Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego w perspektywie do 2020 roku. 

W toku prac merytorycznych dokonano krytycznej oceny funkcjonującego systemu sieci 
przesyłowych NN 400 kV i 220 kV zasilających WWE. Główne jego mankamenty to: 

� zbyt duże zagrożenie awarią systemową, 
� zły stan techniczny (dekapitalizacja techniczna) większości linii    przesyłowych 220 

kV, 
� brak pełnego domknięcia pierścienia linii 400 kV wokół Warszawy (tzw. półpierścień 

południowy), problem szczególnie akcentowany przez Biuro Infrastruktury Urzędu 
m.st. Warszawy.   

W toku prac i analiz ww. zespołów, w ramach prac diagnostycznych (dotyczących 
możliwości rozbudowy systemu sieci przesyłowych NN) przy sporządzaniu Planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego i projektu Planu Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy (OMW) stwierdzono, że wskutek  częściowego zabudowania 
trasy przeznaczonej w latach 60-tych, 70-tych pod budowę południowego półpierścienia 
dwutorowej linii 400 kV, lokalizacja tej linii w terenie na odcinku od stacji 400/200/110 kV 
Miłosna do stacji 220/110 kV Piaseczno i stacji Ołtarzew stała się w praktyce prawie 
niemożliwa, co pociąga również za sobą konieczność rezygnacji z budowy stacji 400/110 kV 
Julianów.  Trasę przebiegu tej linii pokazano na rys. 10. 
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Nawet najbardziej rozbudowany pierścień linii 400 kV nie zapewni aglomeracji warszawskiej 
pewności zasilania na odpowiednio wysokim poziomie, jeśli nie będzie pewnie zasilany 
liniami 400 kV, bezpośrednio połączonymi ze źródłami wytwórczymi w KSE [1].  

HISTORIA WIELKICH AWARII SYSTEMOWYCH 

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Naszego kraju, choć nie samej Warszawy, nie dotknęła 
jeszcze tak wielka awaria, jak te zdarzające się coraz częściej i obejmujące coraz większe 
obszary nawet kilku państw, a wymienione poniżej blackouty. Warto o nich pamiętać by 
bardziej stymulowały do jak najszybszego wykonania tak wielkiego oraz wpływającego na 
poprawę bezpieczeństwa energetycznego jak i samych mieszkańców stolicy przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, jakim jest zamknięcie południowego półpierścienia NN: 

• Pierwsza ze znanych i opisanych awarii zdarzyła się w połączonym systemie północno-
wschodnich rejonów USA i wschodnich obszarów Kanady. W listopadzie 1965r. 
ogromne obszary, zamieszkałe przez ok. 30 mln ludzi, w tym miasto Toronto, zostały 
pozbawione energii elektrycznej na ok. 13 godzin.  

• Następna i jedna z najgłośniejszych wielkich awarii zdarzyła się w Nowym Jorku w 
lipcu 1977r. i spowodowała, że cały obszar miasta, zamieszkały przez ok. 9 mln ludzi 
został pozbawiony energii elektrycznej. Wyłączona została z ruchu moc elektryczna ok. 
7 tys. MW. Awaria zaczęła się wieczorem i do chwili pełnego przywrócenia zasilania 
odbiorców trwała ponad dobę.  

• Awaria systemu szwedzkiego wydarzyła się w grudniu roku 1983. Około 70% 
odbiorców, w tym miasto Sztokholm, zostało pozbawione zasilania energią elektryczną 
na okres co najmniej 7 godzin. Rozpadła się cała sieć przesyłowa 400 kV oraz 
wyłączone zostały elektrownie (ok. 12 tys. MW).  

• W sierpniu 2003r. w połączonym systemie północno-wschodnich rejonów USA i 
wschodnich obszarów Kanady. Około 50 mln odbiorców zostało pozbawionych 
dostawy energii w czasie ok. 6 godz. [2] 

• 4 listopada br. (sobota wieczór) miała miejsce potężna awaria energetyczna we Francji, 
trwająca przez ok. 2h. Dotknęła 5 mln mieszkańców , ale też wiele regionów Włoch, 
niemiecki region Nadrenii Północnej – Westfalii, Belgię i Hiszpanię. Spowodowana 
została awarią dwóch niemieckich linii przesyłowych. 

• 17.XI.2006 r. awaria elektroenergetyczna w Warszawie. Przerwa w zasilaniu podstacji 
trakcyjnych  trwała łącznie 302 minuty. W trakcie awarii 60 % mieszkańców Miasta 
pozbawionych zostało wody pitnej. 

UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZ ĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZE ŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO MIASTA 

Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie Prawo energetyczne jako 
“stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 
odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy 
zachowaniu wymagań ochrony środowiska” [3]. Definicja ta została powtórzona w 
„Założeniach polityki energetycznej Polski do 2025 roku”.  

Bezpieczeństwo energetyczne z Polityki Energetycznej Polski do 2025r. (dokument przyjęty 
przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005r.) [4]. 

Rada Ministrów, przyjmując na wniosek Ministra Gospodarki ww. dokument 
opracowany przez Zespół do Spraw Polityki Energetycznej, potwierdza zasadność 
kontynuacji polityki energetycznej, której celem jest: 
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU 
 Poziom bezpieczeństwa energetycznego zależy od wielu czynników, z których 
najważniejsze to stan lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tj. zdolność do zaspokojenia 
potrzeb energetycznych na szczeblu lokalnych społeczności.  
 Gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego 
bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na 
energię elektryczną (...).  
W dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, wskazane zostały najważniejsze 
priorytety i kierunki działań rządu, zapewniające realizację wyznaczonych celów, do których 
między innymi należą: 

§ ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw    
energetycznych, 

§   równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych. 

Bezpieczeństwo energetyczne Warszawy – zadania miasta wynikające z Polityki 
Energetycznej m. st. Warszawy do 2020 r. przyjętej uchwałą Nr LXIX/2063/2006 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 27 lutego 2006r. [5] 

Cele polityki energetycznej i środki jej realizacji  
1. Cel perspektywiczny 
Perspektywicznym celem polityki energetycznej m.st. Warszawy jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu życia i standardu zasilania mieszkańców w energię i paliwa, w 
warunkach zrównoważonego rozwoju, (...), równoważenia interesów przedsiębiorstw 
energetycznych i ich klientów.   

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:  
Wykorzystywanie wszelkich możliwości i środków planistycznych, organizacyjnych 
i koordynacyjnych, w celu zwiększenia pewności zasilania Miasta w energię elektryczną  
i paliwa gazowe.  

 2. Cele generalne w zakresie sektora energetycznego jako całości 
Tworzenie właściwych warunków realizacji zadania własnego Miasta w zakresie 
planowania i organizacji zaopatrzenia w energię i paliwa   

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:  
1. Egzekwowanie przepisów w zakresie spójności Planów rozwoju przedsiębiorstw 

energetycznych z „Założeniami do Planu zaopatrzenia m.st. Warszawy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe”, ich oceny i obiegu informacji w tym zakresie. 

2.  ...   
3. Współudział w inicjatywach gwarantujących zapobieganie i szybsze wychodzenie 

z systemowych i lokalnych awarii energetycznych.     

Działania w zakresie koordynacji energetyki miejskiej       
Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji:    

§ Stymulowanie inwestycji energetycznych mających na celu rozwiązanie problemów 
bezpieczeństwa energetycznego Miasta.  

Realizacja Celów Generalnych zapisanych w „Polityce Energetycznej m.st. Warszawy do 
2020 r.” w zakresie podsektora elektroenergetycznego 

§  Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego dla 
zamknięcia zasilania pierścieniowego najwyższych i wysokich napięć i rozwój sieci 
elektroenergetycznych. 

§ Popieranie działań operatora przesyłowego PSE Operator S.A. nakierowanych na 
zdywersyfikowanie źródeł zasilania Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego 
(WWE). 
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Zarówno prezentacja jak i zawarte w niej stanowisko Miasta jest informacją w jaki sposób te 
cele są realizowane.   

NIEZAWODNO ŚĆ SEE 

 

Urz. i obiekty przesylowe 

Urz. i obiekty dystrybucyjne 

Urz. i obiekty przesyłowe 

Urz. i obiekty dystrybucyjne 

Urz. i obiekty do wytwarzania   HL I 

HL II 

HL III 

PSW 

PSP 

PSD 

Bilanse energetyczne   HL 0 

  SEE 

 
Rys.  1. Dekompozycja i poziomy hierarchiczne systemu elektroenergetycznego:  

SEE – system elektroenergetyczny, PSW - system (podsystem) wytwórczy, PSP - system przesyłowy,  
PSD - system dystrybucyjny, HLO – HL III – poziomy hierarchiczne SEE [6]              

 

 Według NERC (North American Electric Reliability Council) niezawodność systemu 
elektroenergetycznego (SEE) to poziom funkcjonowania elementów systemu, skutkujący 
dostarczaniem do odbiorców (klientów) energii elektrycznej w wymaganej ilości i o 
parametrach mieszczących się w granicach ustalonych standardów. Niezawodność może być 
mierzona przez częstość, czas trwania i poziom niekorzystnych zjawisk. Niezawodność 
systemu elektroenergetycznego powinna uwzględniać dwa podstawowe aspekty funkcjonalne 
systemu - wystarczalność (adequacy) i bezpieczeństwo (security),  
 Przez WYSTARCZALNOŚĆ rozumie się zdolność systemu do pokrywania 
zagregowanego zapotrzebowania mocy i energii wszystkich odbiorców przez cały 
rozpatrywany okres, przy uwzględnieniu planowych i nieplanowych odstawień elementów 
systemu; a przez BEZPIECZEŃSTWO - zdolność systemu do funkcjonowania (w tym 
zachowania integralności) i realizacji swych funkcji pomimo występowania nagłych 
zakłóceń, jak np. zwarcia lub nagłe, awaryjne odstawienia elementów systemu. [6] 
 Tak więc dołączając kolejne źródło energii elektrycznej- Elektrownię Kozienice przez 
linie NN w południowy półpierścień, zwiększymy także niezawodność funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego wokół aglomeracji warszawskiej. 

WZROST ZAPOTRZEBOWANIA STOEN S.A. 

Ze „Studium zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej w energię elektryczną w dłuższym 
horyzoncie czasowym z uwzględnieniem potrzeb m.st. Warszawy [7] (wykonawca BSiPE 
ENERGOPROJEKT Kraków – kwiecień 2005 r.) wynika, że: 

� Średnioroczny przyrost zapotrzebowania mocy na terenie aglomeracji warszawskiej 
wynosi 3 %, 

� W okresie 2010-2015 nastąpi największa dynamika wzrostu zapotrzebowania na 
terenie STOEN-u, która wyniesie 4,8 % średniorocznie. 
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� Uwzględniając wskaźniki określone zostały poziomy zapotrzebowania w szczycie 
zimowym min. dla STOEN S.A.: 

- Poziom 2004r. – 1172 MW; 
- Poziom 2016r. – 1768 MW; w stosunku do 2004 przyrost o 596 MW 
- Poziom 2020r. – 1920 MW; w stosunku do 2004 przyrost o 748 MW 

KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

 

Rys. 2. Krajowy system elektroenergetyczny 

 

WARSZAWSKI W ĘZEŁ ELEKTROENERGETYCZNY WWE  

 Kolejne argumenty przemawiające za zwiększeniem bezpieczeństwa zasilania 
aglomeracji warszawskiej przez rozbudowę linii najwyższych napięć od strony południowej 
to poniżej przedstawione mapy z niewystarczającymi warszawskimi mocami wytwórczymi i 
wykresy wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną aglomeracji warszawskiej 
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oraz wzrost przeciążeń stacji, a co za tym idzie konieczność ich rozbudowy o kolejne pola 
400/220/110 kV. 

 
Rys. 3. Źródła wytwórcze w Warszawie 

 
Rys. 4. Stacje NN/110 kV 
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Rys. 5. Zapotrzebowanie aglomeracji warszawskiej. Źródło PSE S.A. 
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Rys. 6. Wytwarzanie w VHP S.A. 
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Rys. 7. Transformacja z sieci przesyłowej 

 

 
Rys. 8. Warszawski węzeł elektroenergetyczny wwe 
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KONCEPCJA MAZOWIECKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZEN NEGO I 
ROZWOJU REGIONALNEGO W WARSZAWIE  

 

Rys. 9. Koncepcja Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie 

STANOWISKO PSE OPERATOR S.A. 

Zasilanie Warszawy liniami najwyższych napięć od strony południowej zapewni: 
� Poprawę warunków przesyłu energii elektrycznej z krajowych elektrowni systemowych, 

zrealizowaną poprzez: 
� modernizację z przystosowaniem do pracy wysokotemperaturowej +80°C jednotorowej 

linii 400 kV Kozienice-Miłosna, 
� przebudowę z 220 kV na 400 kV dwutorowej linii Kozienice-Piaseczno (do 

planowanej stacji 400/220/110 kV Piaseczno 2, 
� budowę nowej linii 400 kV Kozienice-Siedlce-Miłosna, 

� Poprawę parametrów niezawodnościowych i warunków napięciowych w węźle 
warszawskim, realizowana poprzez: 
� budowę linii 400 kV od planowanej stacji 400/220/110 kV Piaseczno 2 do planowanej 

stacji 400/220/110 kV Ołtarzew, 
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Rys. 11. Poprawa bezpieczeństwa zasilania 
aglomeracji warszawskiej przez rozbudowę linii  

najwyższych napięć 

� budowę wariantowej wersji „południowego półpierścienia warszawskiego” – linia 
kablowa 400 kV Miłosna-Ołtarzew, 

� budowę nowych punktów transformacji: 400/220/110 kV Ołtarzew i Piaseczno 2, 
400/110 kV Wołomin (do roku 2015-20), z rozważeniem perspektywicznych 
lokalizacji stacji postulowanych (Karczew, Rybno, Wyszków), będących równocześnie 
punktami przełączeń sieci 400 kV i źródłami energii 110 kV dla peryferyjnych terenów 
Obszaru Metropolitalnego Warszawy, a także rezerwowymi źródłami energii 110 kV 
dla obszarów spoza OMW. 

� Pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania na moc i energię wraz z utrzymaniem 
bezpiecznych zapasów mocy dla sytuacji awaryjnych, realizowane poprzez: 
� zwiększenie mocy transformacji w  istniejących stacjach NN/WN Miłosna, Mościska, 

Mory, 
� budowę nowych stacji NN/WN Ołtarzew, Piaseczno 2, Wołomin (ETAP od ok. 2015-

20 roku),  
� rozbudowę systemu sieci dystrybucyjnych WN 110 kV wyprowadzających moc ze 

stacji NN/WN systemu przesyłowego.  
 

Wg PSE Operator S.A. koszt realizacji inwestycji szacowany jest dla  linii Kozienice – 
Ołtarzew – 1,2 mld PLN 

WNIOSKI URZ ĘDU M.ST. WARSZAWY 

       W wyniku dokonanej w ostatnich latach zabudowy terenu w Gminach: Lesznowola, 
Konstancin – Jeziorna, Michałowice przeznaczonych pod trasę linii 400 kV półpierścienia 
południowego relacji Miłosna – Piaseczno – Ołtarzew, Miasto potwierdza fakt braku 
możliwości poprowadzenia linii tą trasą. 
 W związku z powyższym Miasto przyjmuje do akceptującej wiadomości stanowisko 
PSE – Operator w sprawie poprowadzenia linii 400 kV ze stacjami pośredniczącymi: 

� Budowę linii 400 kV po trasie starej linii dwutorowej 220 kV Elektrownia   Kozienice 
– nowo powstała stacja Piaseczno 2 i nowa stacja Ołtarzew, 

� Przebudowę linii 220 kV pracującej jako 110 kV z Elektrowni Kozienice do stacji 
Siedlce na linię 400 kV, 

� Budowę nowej linii 400 kV ze stacji Siedlce dostacji Miłosna. 
 

  
  
 
 

Rys. 10. Stan obecny linii NN (kolor niebieski) 
i nie możliwy już do realizacji wariant linii  NN 

przez stację Julianów (kolor zielony) 
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Podjęte przez PSE - Operator działania w zakresie realizacji linii 400 kV Kozienice – 
Ołtarzew, poprzez uzyskanie terenu dla stacji Ołtarzew i stacji Piaseczno 2 stanowią zdaniem 
władz m.st. Warszawy właściwy kierunek. 

Dla realizacji tego kierunku niezbędne są uzgodnienia w zakresie rezerwacji trasy 
przebiegu linii: 

� uzgodnienia z Burmistrzami Gmin (Wójtami Gmin) przez które trasa ma przebiegać 
celem naniesienia jej przebiegu w mpzp 

� przyjęcie zadania jako inwestycji celu publicznego lub: 
� wystąpienie do Ministra Gospodarki o umieszczenie zadania budowy linii Kozienice - 

Ołtarzew jako zadania rządowego [1]. 
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