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W dyskusjach dotyczących pożądanych kierunków rozwoju krajowego system 

elektroenergetycznego (KSE) coraz częściej pojawia się twierdzenie o konieczności 

rozbudowy połączeń transgranicznych. Takie stwierdzenie sugeruje, że moc przesyłowa 

istniejących linii wymiany KSE jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. 

Jest to jednak wniosek nieuprawniony, bowiem aktualnie sumaryczna – wynikająca 

z dopuszczalnej obciążalności termicznej linii – moc polskich połączeń transgranicznych 

tylko na przekroju synchronicznym (zachodnia i południowa granica kraju) przekracza 

30% zapotrzebowania szczytowego. Problemem jest to, że nie da się w pełni wykorzystać 

istniejącego potencjału, a główną przeszkodą są ograniczenia sieciowe w sieci 

wewnętrznej KSE. Jednym z możliwych sposobów łagodzenia tych ograniczeń 

jest rozwój energetyki URE (Urządzenia Rozproszonej Energetyki). 
 

I. Połączenia transgraniczne KSE – stan obecny 
 Obecnie, na napięciu powyżej 110 kV, polski system elektroenergetyczny posiada 

jedenaście połączeń transgranicznych z systemami ościennymi. Są to zarówno połączenia 

synchroniczne z pozostałą częścią UCTE
1
 (do Czech, Niemiec i Słowacji), jak i połączenia 

niesynchroniczne z systemem szwedzkim, ukraińskim i białoruskim. Jedynym właścicielem 

połączeń transgranicznych (poza kablem szwedzkim) jest PSE - Operator [1]. Najważniejsze 

dane charakteryzujące połączenia transgraniczne KSE przedstawiono w tabeli 1 (podana 

w tabeli obciążalność termiczna toru linii dotyczy sezonu zimowego). 
 

Tabela 1     Charakterystyka synchronicznych i niesynchronicznych połączeń 

transgranicznych KSE o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
 

Linia wymiany 
Napięcie 

[kV] 

Liczba  

torów linii 

Obciążalność  

termiczna toru [MW] 

Kopanina – Liskovec (Czechy) 220 1 412 

Bujaków – Liskovec (Czechy) 220 1 412 

Wielopole – Nosovice (Czechy) 400 1 1206 

Dobrzeń – Albrechtice (Czechy) 400 1 1206 

Mikułowa – Hagenverder (Niemcy) 400 2 1386 

Krajnik – Vierraden (Niemcy) 220 2 457 

Krosno Iskrzynia – Lemesany (Słowacja) 400 2 831 

Słupsk – Starno (Szwecja) 450 1 600 

Rzeszów – Chmielnicka (Ukraina) 750 1 2000 

Zamość – Dobrotwór (Ukraina) 220 1 251 

Białystok – Roś (Białoruś) 220 1 231 
 

                                                 
1
 Od lipca 2009 roku zadania realizowane przez UCTE (Union for the Coordination of Transmission of 

Electricity) oraz pięć pozostałych stowarzyszeń europejskich operatorów systemów przesyłowych przejęła 

organizacja ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). 



Połączenie transgraniczne KSE na przekroju północnym (niesynchroniczne) zrealizowane 

zostało przy wykorzystaniu technologii HVDC (High Voltage Direct Current). Podmorski 

kabel prądu stałego łączący system polski z systemem szwedzkim został oddany do użytku 

w 2000 roku i stanowi on jedną z sześciu przesyłowych linii kablowych HVDC łączących 

sieci elektroenergetyczne Europy kontynentalnej z sieciami krajów skandynawskich. 

Zdolności przesyłowe tego połączenia są równe 600 MW, przy czym istnieje tutaj pełna 

możliwość kontroli przepływu mocy w obu kierunkach (import i eksport z KSE). 

Kolejne niesynchroniczne połączenia transgraniczne KSE zainstalowane są na przekroju 

wschodnim. Spośród trzech linii napowietrznych łączących system polski z Białorusią 

i Ukrainą w eksploatacji pozostaje jedynie połączenie relacji Zamość – Dobrotwór, przy czym 

ze względu na charakter jego pracy (wydzielony blok po stronie Ukraińskiej) jest ono obecnie 

wykorzystywane wyłącznie w kierunku importu do KSE (około 200 MW). Pozostałe dwa 

połączenia są wyłączone z eksploatacji (linia Rzeszów – Chmielnicka od 1993 roku, a linia 

Białystok – Roś od 2004 roku). W perspektywie kilku lat możliwe byłoby uruchomienie 

wyłączonych linii, przy czym warunkiem koniecznym jest instalacja w stacjach granicznych 

KSE sprzęgieł prądu stałego (tzw. wstawek back-to-back), pozwalających na współpracę 

systemu polskiego z systemami wschodnimi, pracującymi według innych standardów niż 

obowiązujące w systemie UCTE. Zrealizowanie tych działań pozwoliłoby na uzyskanie 

technicznych możliwości wymiany mocy między KSE a systemami wschodnimi na poziomie 

około 1400 MW (Ukraina – 1200 MW, Białoruś – 200 MW). Dalsze zwiększenie możliwości 

wymiany na przekroju wschodnim umożliwiłaby głęboka modernizacja linii Białystok – Roś 

lub jej przebudowa na napięcie 400 kV. Z uwagi na wykorzystanie wstawek back-to-back, 

podobnie jak w przypadku połączenia kablowego ze Szwecją, istniałaby pełna możliwość 

kontroli przepływającej przez granice mocy.  

Na przekroju południowym i zachodnim systemu polskiego funkcjonują połączenia 

synchroniczne, umożliwiające równoległą współpracę KSE z pozostałą częścią systemu 

UCTE. Jak wynika z przedstawionych w tabeli 1 danych, sumaryczne termiczne zdolności 

przesyłowe synchronicznych połączeń transgranicznych KSE wynoszą około 8600 MW, 

co stanowi ponad 30% krajowego zapotrzebowania szczytowego. Jednak do realizacji 

handlowej wymiany międzysystemowej może zostać wykorzystana jedynie część 

termicznych zdolności przesyłowych linii wymiany. Powodem tego jest sposób kształtowania 

się rozpływu mocy w połączonym systemie elektroenergetycznym
2
, ale przede wszystkim 

ograniczenia sieciowe w sieci wewnętrznej krajowego systemu elektroenergetycznego. 

 

II. Rozpływ mocy w regionie Europy środkowo-wschodniej 

 Struktura systemu połączonego w regionie Europy środkowo-wschodniej powoduje, 

że w tej części systemu UCTE zwykle występuje przepływ mocy od systemu niemieckiego, 

przez system polski, głównie do Czech i w niewielkim stopniu do Słowacji. Stan taki 

tłumaczy przede wszystkim rozmieszczenie elektrowni w tym obszarze. Na północnym 

i południowym zachodzie Polska posiada jedynie dwie elektrownie systemowe – Dolną Odrę 

i Turów, których wytwarzana moc jest praktycznie konsumowana przez odbiorców lokalnie. 

Z kolei w Niemczech kilka dużych elektrowni skupionych jest w niewielkiej odległości 

od polskiej granicy, co w połączeniu ze znaczącą mocą farm wiatrowych zlokalizowanych 

w północnej części Niemiec sprawia, że wytwarzana przez te źródła moc jest „wypychana” 

do Polski przez oba połączenia transgraniczne. Odwrotna sytuacja ma miejsce na przekroju 

                                                 
2
 Trudno przewidywalne – wynikające z praw elektrotechniki rządzących rozpływem mocy w systemie połączo-

nym – przepływy wyrównawcze wykorzystują część zdolności przesyłowych synchronicznych połączeń trans-

granicznych. Przeciwdziałanie temu zjawisku jest możliwe poprzez regulację fazy napięcia w węzłach granicz-

nych przy zastosowaniu tzw. przesuwników fazowych. Jednak obecnie, w odniesieniu do połączeń transgranicz-

nych KSE, to rozwiązanie nie jest wykorzystywane. 



polsko-czeskim i polsko-słowackim, gdzie elektrownie Rybnik i Opole, a także Bełchatów, 

Łagisza i Połaniec, znacznie silniej oddziałują na południowe linie transgraniczne KSE niż 

elektrownie czeskie i słowackie (w Czechach i Słowacji elektrownie systemowe są skupione 

w południowej i zachodniej części obu krajów). Opisaną sytuację na granicach KSE ilustruje 

rysunek 1. 
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Rys. 1. Przepływy mocy w liniach transgranicznych KSE w stanie bazowym 

 

 Przedstawiony na rysunku 1 stan pracy systemu połączonego w regionie Europy 

środkowo-wschodniej otrzymano dla modelu systemu odwzorowującego zimowy szczyt 

wieczorny w roku 2008. Zapotrzebowanie KSE było równe 25120 MW, natomiast zdolności 

wytwórcze pracujących jednostek 30200 MW. Szczegółowo odwzorowano sieci 

400/220/110 kV KSE. Zagraniczna część systemu połączonego obejmowała systemy czeski, 

słowacki oraz wschodnią część systemu niemieckiego. Opisany model systemu jest bazowym 

stanem pracy systemu połączonego, wykorzystanym w dalszych analizach, wykonanych 

z wykorzystaniem metody optymalizacji rozpływu mocy (Optimal Power Flow – OPF) [2, 3]. 

 

III. Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE w stanie bazowym 
Bazowy model systemu połączonego został wykorzystany do wyznaczenia zdolności 

przesyłowych połączeń transgranicznych KSE w kierunku importu i eksportu. W tym celu 

zastosowano metodykę przedstawioną w opracowaniach [4, 5]. Założenia oraz sposób 

wykonywania obliczeń rozpływowych opisano w [6]. Głównym celem analiz było 

wyznaczenie tzw. całkowitych zdolności przesyłowych TTC (Total Transfer Capacity) [7] 

krajowych połączeń transgranicznych. Zdolności przesyłowe TTC stanowią maksymalną 

dopuszczalną wartość mocy wymiany między przyległymi obszarami, wyznaczoną zgodnie 

z obowiązującymi w każdym z nich kryteriami bezpieczeństwa. Wartości TTC w kierunku 

eksportu i importu oraz przepływy mocy na granicach KSE przedstawiono na rysunkach 2 i 3. 

Wykonane analizy wskazują, że pomimo iż przepływ mocy w żadnej z linii 

transgranicznych KSE nie osiągnął wartości równej obciążalności termicznej linii (tabela 1), 

nie jest możliwe dalsze zwiększenie eksportu lub importu, gdyż spowodowałoby to taką 

zmianę rozpływu mocy, że nastąpiłoby przeciążenie niektórych linii w sieci wewnętrznej 

KSE. W analizowanym stanie pracy systemu połączonego liniami tymi są przede wszystkim 



linie 110 kV w aglomeracji warszawskiej. Opisana sytuacja oznacza, że przyczyną 

ograniczonych możliwości wymiany transgranicznej KSE nie są same linie wymiany, 

ale ograniczenia sieciowe w sieci krajowej (zbyt mała przepustowość niektórych linii). 
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Rys. 2. Całkowite zdolności przesyłowe TTC w kierunku eksportu z KSE  

oraz przepływy mocy na granicach Polski 

 

Niemcy

598 MW

Całkowite zdolności przesyłowe TTC

w kierunku importu do KSE: 2706 MW

Krajnik - Vierraden
Polska

Czechy
Słowacja

1280 MW

Mikułowa - Hagenverder

Wielopole - Nosovice

Kopanina - Liskovec

Krosno - Lemesany

Dobrzeń - Albrechtice

Bujaków - Liskovec

3
8
5
 M

W

96
 M

W

2
0
0
 M

W
a
a
a
a

9
7
 M

W

5
0
 M

W

 
 

Rys. 3. Całkowite zdolności przesyłowe TTC w kierunku importu do KSE 

oraz przepływy mocy na granicach Polski 

 

IV. Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE w latach 2008 ÷ 2015 
Bazowy model systemu połączonego stanowił podstawę do przygotowania modeli na lata 

2009 ÷ 2015. Przyjęto, że w kolejnych latach zapotrzebowanie szczytowe w KSE będzie 

wzrastało o około 500 MW. Rozwój sektora wytwórczego dotyczył wprowadzenia w roku 

2009 nowych bloków w elektrowni Łagisza i Bełchatów (blok Pątnów II był już 

uwzględniony w układzie bazowym). W analizach, których wyniki przedstawia 

się w niniejszym punkcie, pominięto rozwój generacji rozproszonej (energetyki URE).  



W modelach KSE przygotowanych na lata 2009 ÷ 2015 uwzględniono natomiast 

planowany rozwój sieci 400 i 220 kV, przy czym najważniejsze zmiany, z punktu widzenia 

zdolności przesyłowych linii transgranicznych KSE, obejmują: 

 rok 2008 – budowa ciągu liniowego 400 kV Trębaczew – Ostrów – Plewiska, 

 rok 2009 – budowa stacji 400/110 kV Kromolice i linii 400 kV Pątnów – Kromolice, 

 rok 2011 – budowa ciągu liniowego 400 kV Pasikurowice – Wrocław Płd. – Świebodzice, 

 rok 2012 – budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew wraz z systemem linii 220 i 400 kV. 

Ponadto uwzględniono jeszcze szereg innych inwestycji sieciowych (budowa nowych linii 

NN, stacji NN oraz punktów transformacji 400/220 kV, instalacja dodatkowych 

transformatorów NN/110 kV oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej w istniejących 

stacjach NN). Założono, że nowe inwestycje wchodzą do eksploatacji z końcem danego roku, 

więc przynoszą efekt dopiero w roku kolejnym. Na rysunku 4 przedstawiono całkowite 

zdolności przesyłowe TTC linii transgranicznych KSE w latach 2008 ÷ 2015. 
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Rys. 4. Całkowite zdolności przesyłowe [MW] istniejących połączeń transgranicznych 

między KSE a systemami Czech, Niemiec i Słowacji w latach 2008 ÷ 2015 

 

Uzyskane wyniki wskazują przede wszystkim na brak symetrii między całkowitymi 

zdolnościami przesyłowymi linii transgranicznych KSE w kierunku eksportu i importu 

energii. W przypadku eksportu z KSE w kolejnych latach zdolności przesyłowe TTC 

pozostają na stosunkowo stabilnym poziomie i kształtują się w granicach 3000 ÷ 4000 MW, 

co praktycznie spełnia cel uznany przez Unię Europejską, mówiący o minimum 10% 

zdolności przesyłowej połączeń transgranicznych w stosunku do mocy zainstalowanej w KSE 

(około 35 GW).  

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku zdolności importowych KSE, które 

w pierwszych latach rozpatrywanego okresu mieszczą się w przedziale 2500 ÷ 3000 MW, 

zaś poczynając od roku 2010 obserwuje się ich systematyczny spadek. W 2012 roku 

zdolności importowe maleją do około 200 MW, by w roku 2013 skokowo wzrosnąć do około 

3000 MW. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są wspomniane wyżej ograniczenia 

sieciowe w okolicach aglomeracji warszawskiej, które szczególnie nasilają się w latach 2010 

÷ 2012. Wprowadzenie do eksploatacji na koniec 2012 roku stacji Ołtarzew (aglomeracja 

warszawska) wraz z systemem linii 400 i 220 kV zmienia rozpływ mocy w sieci 400/220/110 

kV w taki sposób, że ograniczenia te zostają złagodzone, co umożliwia zwiększenie importu 

do KSE. 

 



V. Wpływ energetyki URE na zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE 

 Zaprezentowane wyżej wyniki analiz wskazują, że rozbudowa krajowej sieci 400 i 220 

kV, wpływając na zmianę rozpływu mocy w całej sieci zamkniętej 400/220/110 kV, 

powoduje złagodzenie ograniczeń sieciowych w sieci 110 kV, a to z kolei przekłada się na 

wzrost zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych KSE. Kolejnym sposobem 

zmniejszania siły oddziaływania ograniczeń sieciowych w sieci 110 kV są działania 

podejmowane wewnątrz tej sieci. Działania te mogą polegać np. na wymianie istniejących 

przewodów na tzw. przewody wysokotemperaturowe, które pozwalają na znaczące 

zwiększenie przepustowości linii [8].  

Oprócz rozbudowy/modernizacji sieci zamkniętej 400/220/110 kV, także inwestycje 

podejmowane po stronie wytwórczej mogą wpływać na łagodzenie istniejących ograniczeń 

sieciowych. Do inwestycji tych należy zaliczyć budowę źródeł przyłączanych bezpośrednio 

do węzłów sieci zamkniętej, ale także rozwój energetyki URE. Urządzenia URE – 

przyłączane głównie do sieci niskich i średnich napięć – produkują energię w pobliżu 

punktów jej odbioru, odciążając jednocześnie sieci 400/220/110 kV. Tym samym wpływają 

one m.in. na zmniejszenie liczby oraz siły oddziaływania ograniczeń sieciowych 

występujących w tych sieciach.  

W tabeli 2 przedstawiono wyniki analiz, których celem była ocena stanu pracy krajowej 

sieci 400/220/110 kV dla różnych poziomów rozwoju energetyki URE w Polsce. Ocenie 

podlegały zdolności importowe połączeń transgranicznych KSE, liczba i siła oddziaływania 

ograniczeń sieciowych oraz straty mocy w sieci zamkniętej systemu polskiego. Obliczenia 

wykonano dla stanu pracy systemu połączonego odwzorowującego zimowy szczyt wieczorny 

w roku 2012, czyli w roku, w którym możliwości importu energii do KSE osiągnęły wartość 

minimalną (rysunek 4). Przeanalizowano pięć poziomów sumarycznej mocy produkowanej 

przez urządzenia URE, równych od 1 do 5% mocy pobieranej w KSE. 
 

Tabela 2     Zdolności importowe połączeń transgranicznych, siła oddziaływania  

i liczba ograniczeń sieciowych oraz wartość strat mocy w KSE  

dla różnych poziomów rozwoju energetyki URE 
 

Charakterystyczna wielkość URE 0% URE 1% URE 2% URE 3% URE 4% URE 5% 

Zapotrzebowanie w KSE [MW] 27 487 27 487 27 487 27 487 27 487 27 487 

Sumaryczna moc URE [MW] 0 275 550 825 1 100 1 375 

Zdolności importowe linii wymiany [MW] 187 701 907 1413 1421 1541 

Liczba ograniczeń sieciowych w KSE [szt.] 10 11 10 9 9 9 

Siła oddziaływania ograniczeń [zł/MVA] 11 857 8 700 5 647 3 240 2 520 1 979 

Straty w sieci 400/220/110 kV KSE [MW] 602 585 574 556 538 535 
 

 Przedstawione wyniki analiz jednoznacznie wskazują, że rozwój energetyki URE będzie 

przyczyniał się do zmniejszenia liczby oraz – mierzonej wartością mnożników Lagrange’a
3
 – 

siły oddziaływania ograniczeń sieciowych w sieci 400/220/110 kV KSE. Poprawa warunków 

pracy sieci wewnętrznej KSE będzie przekładać się z kolei na wzrost możliwości 

importowych synchronicznych połączeń transgranicznych systemu polskiego. 

Dodatkowym pozytywnym efektem rozwoju energetyki URE jest obniżenie strat 

przesyłowych. Zmniejszenie strat przesyłowych prowadzi do wzrostu ogólnej sprawności 

dostawy energii elektrycznej odbiorcom końcowym (zwiększenia efektywności 

                                                 
3
 Wyznaczane podczas rozwiązywania zadania optymalizacji rozpływu mocy OPF wartości mnożników 

Lagrange’a związanych z poszczególnymi gałęziami sieci (liniami i transformatorami) mogą być miarą siły 

oddziaływania danego ograniczenia, bowiem mówią one o ile zmniejszy się koszt bilansowania zapotrzebowania 

w systemie (funkcja celu w zadaniu OPF), jeżeli przepustowość gałęzi zwiększy się o 1 MVA. 



wykorzystania energii), co m.in. jest zbieżne z celami pakietu energetyczno-klimatycznego 

3×20. 

 

VI. Najważniejsze wnioski 

Zdolności przesyłowe synchronicznych połączeń transgranicznych KSE są limitowane 

przede wszystkim ograniczeniami sieciowymi w sieci wewnętrznej systemu polskiego. 

Jak wykazały analizy, w rozpatrywanych stanach pracy systemu połączonego krytycznymi 

okazały się ograniczenia sieciowe w sieci 110 kV w aglomeracji warszawskiej, które w roku 

2012 spowodowały utratę zdolności importu energii do KSE (zwiększenie importu energii 

spowodowałoby przeciążenie tych linii). Ponieważ import energii powinien stanowić trzeci, 

po elektrowniach systemowych i generacji rozproszonej (energetyce URE), filar 

bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju, rolą operatorów jest umożliwienie realnego 

wykorzystania tej możliwości.  

W celu zwiększenia możliwości importu operatorzy OSP i OSD powinni podjąć 

odpowiednie działania zmierzające do poprawy stanu sieci krajowej (łagodzenia ograniczeń 

sieciowych). Na podstawie przeprowadzonych analiz, których wyniki przedstawiono powyżej 

oraz w [9], można wskazać dwa kierunki pozwalające na poprawę przyszłej sytuacji. 

Po stronie OSP leży rozbudowa krajowej sieci NN, prowadząca do poprawy bezpieczeństwa 

dostaw energii, przede wszystkim do dużych centrów odbiorczych. Z kolei po stronie OSD 

leży modernizacja sieci 110 kV, która może polegać np. na wymianie istniejących przewodów 

na tzw. przewody wysokotemperaturowe. Oczywiście działania podejmowane przez 

operatorów OSP i OSD powinny być ściśle skoordynowane, aby nie przyniosły efektów 

przeciwnych do zamierzonych.  

 Kolejnym sposobem „odblokowania” zdolności importowych połączeń transgranicznych 

KSE jest zmniejszanie liczby i siły oddziaływania ograniczeń sieciowych występujących 

w sieci 400/220/110 kV KSE poprzez odciążenie tej sieci. Możliwość taką daje rozwój 

energetyki URE. Wypracowanie przez operatorów sieciowych wspólnych i prostych zasad 

pozwalających na integrację energetyki URE z istniejącą siecią elektroenergetyczną powinno 

w znaczący sposób ułatwić rozwój tego segmentu w Polsce. 
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