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Wykaz aktów prawnych

1. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego 
do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach 
kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii 
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2173).

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika 
do spraw ochrony infrastruktury krytycznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 627).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony 
infrastruktury krytycznej (Dz.U. z 2010 r. nr 83 poz. 542).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów 
uznania incydentu za poważny (Dz. U. z 2018 poz. 2180).

5. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1369).

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U. 2020 poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159).

7. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327 oraz z 2021 r. poz. 255).

8. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).

9. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 796).

10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517).

11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234 i 255).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2007 nr 133 poz. 924).

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów 
administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich 
funkcjonowania (Dz.U. z 2009 nr 226 poz. 1810).

14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej 
i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019 str. 1).

15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 
(REMIT), (Dz. Urz. UE L 326 z 8.12.2011 str.1).

16. Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające 
kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów 
elektroenergetycznych (NC ER), (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 str. 54 z późn. zm.).

17. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL),
(Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017, str. 1 z późn. zm.).

18. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2344).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001856
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Wykaz skrótów

ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

CERT PSE Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe funkcjonujący w PSE S.A.

CN Centrum Nadzoru – działające w strukturze PSE SA

CRP stopnie alarmowe dotyczące zagrożenia w cyberprzestrzeni

CSIRT Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego

CZK Centrum Zarządzania Kryzysowego

DSR redukcja zapotrzebowania na polecenie operatora (ang. Demand Side Response)

EAS ENTSO-E System Ostrzegania (ang. ENTSO-E Awareness System) – narzędzie 
informatyczne wykorzystywane przez OSP skupionych w ENTSO-E.

ECG Grupa ekspercka Komisji Europejskiej ds. Energii
(ang. Electricity Coordination Group)

EE–ISAC Europejskie Centrum Wymiany i Analizy Informacji w sektorze energetycznym 
(ang. European Energy – Information Sharing and Analysis Centre)

EENS [%] wartość oczekiwanego wolumenu energii niedostarczonej (MWh) w trakcie trwania 
ograniczeń w dostawach energii, dzielona przez łączną wartość rocznego 
zapotrzebowania na energię elektryczną w danym kraju (MWh)

EFTA Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu

ENTSO-E Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych 
(ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity)

FIRST globalna sieć Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe
(ang. Forum of Incident Response and Security Teams)

ICT technologie informacyjne i komunikacyjne
(ang. information and communication technologies)

IK Infrastruktura Krytyczna

IRiESP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Elektroenergetycznej

ISAC Centrum Wymiany i Analizy Informacji
(ang. Information Sharing and Analysis Center)

KDM Krajowa Dyspozycja Mocy – działająca w strukturze PSE S.A.

KPZK Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

KSE Krajowy System Elektroenergetyczny

LOLE [h] wartość oczekiwana liczby godzin, w trakcie których zdolność wytwórcza nie 
zapewnia pokrycia zapotrzebowania w systemie elektroenergetycznym z powodu 
zaistnienia scenariusza kryzysowego

MKiŚ Ministerstwo Klimatu i Środowiska

MON Ministerstwo Obrony Narodowej
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NASK Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - państwowy instytut badawczy 
ds. bezpieczeństwa i efektywnej pracy sieci teleinformatycznych

NC ER Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające 
kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów 
elektroenergetycznych (ang. a network code on electricity emergency and 
restoration)

ODM  Obszarowa Dyspozycja Mocy – działająca w strukturze PSE SA

OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego 

OSP Operator Systemu Przesyłowego

OT technologia operacyjna (ang. Operational Technology)

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

PTPiREE Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

RCC regionalne centrum koordynacyjne (ang. Regional Coordination Centre)

RCN Regionalne Centrum Nadzoru – działające w strukturze PSE S.A.

REMIT Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii

RSC Regional Security Coordinator, Regionalny Koordynator Bezpieczeństwa 

SCO odłączenie odbioru przy niskiej częstotliwości
(dawniej : samoczynne częstotliwościowe odciążanie)

SGU Znaczący Użytkownicy Sieci (ang. Significant Grid User) 

SOC Security Operations Center

SO GL Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające 
wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej

SOR region zarządzania pracą połączonych systemów (ang. System Operation Region)

SPO Standardowa Procedura Operacyjna

System EE System elektroenergetyczny

TGPE Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

WO właściwy organ w rozumieniu art. 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek 
zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE

ZIK Zespół do spraw Incydentów Krytycznych

ZZK Zespół Zarządzania Kryzysowego
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Wstęp i informacje ogólne

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie artykułu 10 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na 
wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE i stanowi 
plan gotowości na wypadek zagrożeń.

Celem opracowania dokumentu jest uniknięcie wystąpienia lub eskalacji kryzysu 
elektroenergetycznego oraz łagodzenie jego skutków. W celu zapewnienia wspólnego podejścia 
do kwestii zapobiegania kryzysom elektroenergetycznym i zarządzania nimi każde państwo 
członkowskie sporządza taki plan na podstawie ustalonych uprzednio regionalnych i krajowych 
scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego. Plany gotowości określają skuteczne, proporcjonalne 
i niedyskryminacyjne środki w odniesieniu do wszystkich ustalonych scenariuszy kryzysu 
elektroenergetycznego,  w szczególności środki krajowe i regionalne, które są niezbędne zwłaszcza 
w przypadku wystąpienia jednoczesnego kryzysu elektroenergetycznego, tzn. dotykającego więcej 
niż jedno państwo członkowskie. 

Dokument określa także rolę i obowiązki właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z artykułem 3 ww. Rozporządzenia (dalej: „właściwy organ” lub „WO”), a także koordynatora 
do spraw sytuacji kryzysowych zdefiniowanego w artykule 2 ww. Rozporządzenia.
Właściwe organy są odpowiedzialne za wykonywanie zadań przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu i współpracują ze sobą w celu ich realizacji. Jako organ właściwy dla Polski został 
wyznaczony minister właściwy ds. energii (obecnie: Minister Klimatu i Środowiska).

Plany gotowości na wypadek zagrożeń będą regularnie aktualizowane. Aby zapewnić 
aktualność i skuteczność planów, właściwe organy państw członkowskich każdego regionu 
powinny co dwa lata organizować, we współpracy z operatorami systemów przesyłowych i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, symulacje kryzysów elektroenergetycznych w celu 
sprawdzenia ich adekwatności. Zakłada się możliwość ich przeprowadzania w przypadku 
uzgodnienia na poziomie regionu zakresu, podejścia i harmonogramu tychże symulacji. 

Nazwa właściwego organu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Państwa członkowskie w regionie: Polska przynależy do grupy państw, których operatorzy 
systemów przesyłowych będą udziałowcami RCC dla SOR Europy Środkowej z siedzibą 
w Monachium (TSCNET). W grupie tych państw znajdują się oprócz Polski: Niemcy, Austria, 
Czechy, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Słowacja, Holandia, Rumunia.
Bezpośrednio połączone z Polską państwa członkowskie, nie należące do tego samego, co Polska 
regionu, to Szwecja i Litwa.
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1. Streszczenie scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 
2005/89/WE („Rozporządzenie 2019/941”, Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019 str. 1), nałożyło 
na państwa członkowskie obowiązek zdefiniowania i oceny regionalnych scenariuszy kryzysu 
elektroenergetycznego oraz identyfikację krajowych scenariuszy, które stanowią część planu 
gotowości na wypadek zagrożeń.

W dniu 7 września 2020 r. ENTSO-E  przekazało podmiotom wskazanym w Rozporządzeniu 
2019/941, w tym Ministrowi Klimatu (obecnie Minister Klimatu i Środowiska),
raport podsumowujący wyniki identyfikacji i oceny najbardziej istotnych scenariuszy regionalnego 
kryzysu elektroenergetycznego. Prace nad identyfikacją i oceną ww. scenariuszy po stronie 
krajowej realizował polski operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A., przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ostatecznie ENTSO-E opracowało i przekazało 31 scenariuszy regionalnego kryzysu 
elektroenergetycznego, które mogą zostać zaklasyfikowane do następujących kategorii: cyberatak, 
atak fizyczny, ekstremalne warunki pogodowe, katastrofy naturalne, dostawy paliw, zachowanie 
pracowników, zasady rynkowe, błędy techniczne, inne. Lista scenariuszy opracowanych przez 
ENTSO-E wraz z charakterystycznym numerem identyfikacyjnym oraz nazwą kategorii znajduje 
się w Tabeli 1. poniżej.

Tabela 1. Scenariusze regionalnego kryzysu elektroenergetycznego z podziałem na kategorie.

Numer 
identyfikacyjny

Kategoria Nazwa scenariusza

1 Cyberattack - entities connected to electrical 
grid

2

Cyberatak

Cyberattack – entities not connected to 
electrical grid

3 Physical attack - critical assets
4 Physical attack – control centres
5 Threat to key employees
6

Atak fizyczny

Insider attack
7 Solar storm
9 Storm
10 Cold spell
11 Precipitation and flooding
12 Winter incident
16 Multiple failures caused by extreme weather
28 Heatwave
29

Ekstremalne warunki pogodowe

Dry period
8 Volcanic eruption
30 Earthquake
31 Forrest fire
27

Katastrofy naturalne

Pandemic
13 Fossil fuel shortage
14

Dostawy paliw
Nuclear fuel shortage

20 Human error
23

Zachowanie pracowników
Strike, riots, industrial action

25 Unforeseen interaction of energy market 
rules

21

Zasady rynkowe

Unwanted power flows
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15 Local technical failure
17 Loss of ICT systems for real-time operation
18 Simultaneous multiple failures
22

Błędy techniczne

Serial equipment failure
19 Power system control mechanism complexity
24 Industrial / nuclear accident
26

Inne

Unusually big RES forecast errors

Spośród 31 scenariuszy przekazanych przez ENTSO-E, 3 scenariusze zostały metodą oceny 
eksperckiej uznane za nieistotne (w tym niemożliwe) w polskich warunkach, a tym samym nie 
wymagające szczegółowej analizy. Są to: 

 [14] Nuclear fuel shortage, 

 w Polsce brak jest jednostek wytwórczych działających w oparciu o paliwo jądrowe.

 [8] Volcanic eruption, 

 usytuowanie Polski w Europie, duże odległości od czynnych wulkanów (odległość 
Polski np. od czynnych wulkanów Islandii to ponad 2 tys. km, podobnie 
w przypadku wulkanów we Włoszech) powoduje, że same erupcje nie są 
bezpośrednio odczuwalne w Polsce, do Polski mogą docierać głównie drobne 
frakcje pyłów (w postaci chmur pyłu wulkanicznego), co wydaje się nie stanowić 
zagrożenia dla działania systemu EE w Polsce (ani w postaci awarii elementów 
tegoż systemu ani też w postaci istotnego ograniczenia mocy dostępnej w systemie 
na skutek spadku generacji PV obecnie i w okresie najbliższych 5 lat)

 [30] Earthquake. 

 terytorium Polski pod względem występowania zjawisk sejsmicznych można 
zaliczyć do obszarów asejsmicznych i pensejsmicznych, na których trzęsienia ziemi 
zdarzają się dość rzadko; dodatkowo nie są to zbyt silne wstrząsy (do 4,8 stopni 
w skali Richtera); w okresie ostatnich 100 lat nie odnotowano w Polsce trzęsień 
ziemi o sile wyższej niż 4,8 stopni w skali Richtera (wskazuje się, że wstrząsy o sile 
do 4,8 stopnia są nieszkodliwe, znane zniszczenia są możliwe dopiero przy 
wstrząsach o sile 6,2 stopnia i więcej).

Pozostałe scenariusze regionalne zostały poddane szczegółowej analizie i ocenie. W ramach 
oceny, w przypadku scenariuszy uznanych za istotne w polskich warunkach, dokonano przełożenia 
perspektywy regionalnej na uwarunkowania krajowe. Ocena scenariuszy regionalnych, 
przekazanych przez ENTSO-E, została dokonana zgodnie z Metodyką identyfikacji regionalnych 
scenariuszy kryzysu elektroenergetycznego1. 

Zgodnie z artykułem 7 Rozporządzenia 2019/941, w oparciu o regionalne scenariusze 
kryzysu elektroenergetycznego, po przeprowadzeniu procesu konsultacji, ustalone zostały krajowe 
scenariusze kryzysu elektroenergetycznego. 

1 Methodology to Identify Regional Electricity Crisis Scenarios in accordance with Article 5 of the Regulation 
of the European Parliament and of the Council on risk preparedness in the electricity sector and repealing Directive 
2005/89/EC
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Celem konsultacji było zgromadzenie komentarzy, które mogłyby zostać wykorzystane 
w trakcie prac nad sporządzeniem krajowego planu gotowości na wypadek zagrożeń, a także 
zebranie informacji związanych z krajowym wymiarem scenariuszy regionalnego kryzysu 
elektroenergetycznego. Do konsultacji zaproszono 47 podmiotów, a odpowiedzi udzieliło 33 z nich, 
w tym: 6 OSD (100% zaproszonych), 14 wytwórców (100%), 11 odbiorców (73%), 
dwaj przedstawiciele instytucji/stowarzyszeń (17%; RCB i TGPE).

Wyniki konsultacji potwierdziły z krajowego punktu widzenia, istotność i adekwatność 
większości scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego. W toku analizy nie 
zidentyfikowano propozycji dodatkowych scenariuszy, które mogłyby posłużyć jako podstawa 
do zdefiniowania specyficznych scenariuszy krajowego kryzysu elektroenergetycznego. W 
związku z tym, za scenariusze krajowego kryzysu elektroenergetycznego uznano 28 scenariuszy 
regionalnego kryzysu elektroenergetycznego, które opisano w tabeli powyżej. Za scenariusze 
krajowego kryzysu elektroenergetycznego nie uznano jednocześnie trzech scenariuszy 
regionalnego kryzysu elektroenergetycznego, które sklasyfikowano, jako nieistotne w warunkach 
polskich ([14] Nuclear fuel shortage, [8] Volcanic eruption, [30] Earthquake). 
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2. Rola i obowiązki właściwego organu

Jeżeli z oceny wystarczalności sezonowej lub z innego kompetentnego źródła pochodzą 
konkretne, poważne i wiarygodne informacje, że może dojść do kryzysu elektroenergetycznego, 
właściwy organ (WO) przekazuje niezwłocznie wczesne ostrzeżenie odpowiednim organom 
krajowym (w tym RCB), Komisji Europejskiej (KE), właściwym organom państw członkowskich 
znajdujących się w tym samym regionie, a w przypadku gdy nie znajdują się one w tym samym 
regionie, właściwym organom bezpośrednio połączonych państw członkowskich. 

WO przekazuje także informacje na temat przyczyn ewentualnego kryzysu 
elektroenergetycznego, środków planowanych lub podjętych w celu zapobieżenia kryzysowi 
elektroenergetycznemu oraz ewentualnej potrzeby uzyskania pomocy od innych państw 
członkowskich. 

W obliczu kryzysu elektroenergetycznego WO, po konsultacji z polskim operatorem 
systemu przesyłowego, ogłasza kryzys elektroenergetyczny i bez zbędnej zwłoki informuje 
właściwe organy państw członkowskich w tym samym regionie, a jeżeli nie znajdują się one w tym 
samym regionie, właściwe organy bezpośrednio połączonych państw członkowskich oraz KE. 
Informacje te obejmują przyczyny pogorszenia się sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej, 
powody ogłoszenia kryzysu elektroenergetycznego, środki planowane lub podjęte w celu jego 
złagodzenia oraz potrzebę uzyskania pomocy od innych państw członkowskich.

Po wydaniu przez WO wczesnego ostrzeżenia lub ogłoszeniu kryzysu 
elektroenergetycznego realizuje się w jak największym możliwym stopniu środki określone 
w planie gotowości na wypadek zagrożeń.

Szczegółowy schemat działania w przypadku kryzysu energetycznego zawarty jest w Planie 
Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska oraz w KPZK. Zadania dotyczące fazy 
zapobiegania i przygotowania dotyczące zakłóceń w systemie elektroenergetycznym,
wskazane do realizacji przez ministra właściwego ds. energii (WO), to:

1. przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowanie jej realizacji,
2. określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie 
tego systemu, budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

3. nadzór nad operatorami usług kluczowych,
4. monitorowanie funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Do zadań każdego ministra (kierownika urzędu centralnego) realizowanych w sytuacji 
kryzysowej należy:

1. Monitorowanie, koordynacja i kierowanie działaniami w sytuacji kryzysowej, w tym w 
szczególności:

a) monitorowanie sytuacji i systematyczne przekazywanie informacji, uwzględniające 
obowiązujące procedury wymiany informacji,

b) potwierdzenie zasad współdziałania z podmiotami współpracującymi,
c) proces uruchamiania zadań i koordynacji działań, a w przypadku podmiotu 

współpracującego uwzględnienie wsparcia wynikającego z zapotrzebowania innych 
podmiotów,

d) zwołanie posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego ministra,
e) wnioskowanie o zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2. Uruchomienie zasobów zewnętrznych.
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3. Działania na wypadek bezpośredniego zagrożenia lub niedostępności personelu, obiektów 
lub urządzeń urzędu:

a) działanie w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego 
CRP,

b) uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu personelu własnego 
urzędu,

c) utrzymanie zdolności do zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku uszkodzenia 
lub niedostępności obiektów i infrastruktury przewidywanej dla funkcjonowania 
zespołu zarządzania kryzysowego ministra,

d) uruchomienie procesu odtwarzania gotowości do działania własnej instytucji oraz 
podległych, nadzorowanych lub podporządkowanych struktur organizacyjnych.

4. Uruchomienie procesu komunikacji społecznej, w tym:
a) informowanie społeczeństwa o sytuacji, wprowadzonych nakazach, zakazach 

i ograniczeniach,
b) organizację działań przeciwko dezinformacji.

Zadaniem ministra właściwego do spraw energii (właściwy organ) jest m.in.:

1. Działania interwencyjne w zakresie:
a) sprzedaży paliw stałych,
b) dostarczania i poboru energii elektrycznej,

2. Działania interwencyjne na rynku gazu ziemnego.
3. Działania interwencyjne na rynku ropy naftowej i paliw ciekłych.
4. Udostępnianie rezerw strategicznych oraz tworzenie rezerw poza Rządowym Programem 

Rezerw Strategicznych.
5. Wsparcie działań zmierzających do odtworzenia i zapewnienia ciągłości działania 

infrastruktury krytycznej znajdującej się w zakresie odpowiedzialności ministra.

Celem wskazania priorytetów w zakresie ochrony i odtwarzania infrastruktury krytycznej jest 
jak najszybsze łagodzenie i zmniejszenie skutków naturalnych i antropogenicznych zaburzeń jej 
funkcjonowania, w tym przenoszonych do innych obiektów, instalacji, urządzeń i usług 
wchodzących w skład systemów infrastruktury krytycznej (efekt kaskadowy) oraz jak najszybsze 
odtworzenie funkcji przez nią realizowanych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące 
w skład systemów infrastruktury krytycznej mają znaczenie dla funkcjonowania państwa 
i zaspokojenia potrzeb obywateli, priorytety ochrony infrastruktury krytycznej (IK), zgodnie 
z zasadą równości wskazaną w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej, ustala 
się  na jednakowym poziomie. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania 
infrastruktury krytycznej mogą zmieniać się dynamicznie wraz z rozwojem sytuacji kryzysowej i są 
zależne od wielu czynników. 

Do najważniejszych można zaliczyć:

1. Rodzaj zagrożenia oraz charakter jego rozprzestrzeniania.
2. Skala zagrożenia.
3. Liczba obywateli dotkniętych skutkami zakłóceń w dostępie do usług dostarczanych przez 

IK.
4. Obszar dotknięty zagrożeniem.
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Minister Aktywów Państwowych w systemie ochrony infrastruktury krytycznej pełni funkcję 
koordynatora systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, wspólnie 
z Ministrem Klimatu i Środowiska. W systemie zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne 
i paliwa znajdują się spółki prowadzące działalność w sektorze energii elektrycznej – posiadające 
infrastrukturę służącą do wytwarzania albo przesyłania energii elektrycznej.

Minister Aktywów Państwowych, jako jedyny z ministrów odpowiedzialnych za systemy 
infrastruktury krytycznej, posiada szczególne uprawnienia w zakresie nadzoru koordynowanego 
systemu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Minister Aktywów Państwowych, 
po zasięgnięciu opinii Ministra Klimatu i Środowiska, może wyrazić sprzeciw wobec uchwał 
podjętych przez organy spółek lub dokonanych przez zarząd spółek czynności prawnych, 
stanowiących rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności 
infrastruktury krytycznej2. Zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony 
infrastruktury krytycznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 627), Minister Aktywów Państwowych, 
w porozumieniu z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wyraża zgodę na powołanie 
i odwołanie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej w spółkach prowadzących 
działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej i paliw gazowych, których mienie 
zostało ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej 
jest pracownikiem spółki monitorującym jej działalność w zakresie ochrony infrastruktury 
krytycznej oraz odpowiedzialnym za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów 
ochrony infrastruktury krytycznej (Dz.U. z 2010 r. nr 83 poz. 542), Minister Aktywów 
Państwowych uzgadnia plany ochrony infrastruktury krytycznej opracowane przez operatorów 
infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa oraz 
systemu łączności.

W ramach monitorowania bezpieczeństwa energetycznego państwa, Ministerstwo Aktywów 
Państwowych uczestniczy w posiedzeniach Zespołu do spraw monitorowania zagrożeń 
w elektroenergetyce.

Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 26 marca 2020 r. powołano Zespół do spraw 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Do zadań Zespołu należy planowanie, 
inicjowanie i koordynowanie działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 
państwa oraz inicjowanie i koordynowanie działań zaradczych i interwencyjnych w sytuacji 
zagrożenia tego bezpieczeństwa. W jego skład wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, Ministra Aktywów Państwowych, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej.

Dodatkowo, dla zapewnienia skuteczności realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa, w tym odtwarzanie zasobów 
IK), powołano w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
pełniące całodobowy dyżur przez siedem dni w tygodniu oraz w dni ustawowo wolne od pracy. 

2 Uprawnienia Ministra Aktywów Państwowych w odniesieniu do infrastruktury krytycznej zostały określone w 
ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów 
państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych 
prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2173).
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Istotą powyższej organizacji pracy jest zapewnienie ciągłego monitoringu działów 
administracji rządowej podlegających Ministrowi Klimatu i Środowiska (energia, klimat 
i środowisko) oraz optymalnego przepływu informacji zarówno pomiędzy poszczególnymi 
kierownikami jednostek organizacyjnych jak również pomiędzy nimi, a podmiotami 
współpracującymi – w szczególności RCB, WCZK, służbami mundurowymi.

Monitoring Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska jest 
prowadzony w oparciu o systematyczny i jednolity system meldunkowy (raportowy). System ten, 
poza określaniem stanu bieżącego, obejmuje także elementy prognoz i estymacji potencjalnych 
zagrożeń w poszczególnych sektorach. Przyjęta procedura oceny raportów, pozwala pełniącemu 
dyżur w Centrum Zarządzania Kryzysowego podejmować odpowiednie decyzje alertowe. 
Natomiast  akcesyjny dostęp do raportów poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych, 
pozwala na swobodny przepływ informacji wewnątrz struktury.

Jednocześnie należy wspomnieć, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska działa powołany 
na potrzeby podejmowania decyzji przez Ministra Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK), w 
skład którego wchodzą wszyscy dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędu. Do zadań Zespołu 
należy zapewnienie realizacji zadań Ministra, w zakresie monitorowania zagrożeń dla 
bezpieczeństwa państwa, w tym informowania o gotowości do świadczenia usług przez sektory 
energetyczne kraju, stanie zasobów rezerw materiałowych, gospodarowaniu odpadami, stanie 
zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa, środowiska, oraz wypracowywanie propozycji dla 
Ministra dotyczących działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania tym zagrożeniom, 
w sytuacji stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid-19.

Opisany powyżej system, wielokrotnie sprawdził się w obliczu występujących sytuacji 
kryzysowych. Przykładem może być jego funkcjonowanie (wraz ze specjalnie powołanym 
Zespołem) w czasie trwającej pandemii wirusa Covid-19.

Ponadto, dla wzmocnienia procesu monitorowania i zwiększenia bezpieczeństwa został 
powołany Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Państwa. Celem prac Zespołu jest 
zapewnienie Ministrowi Klimatu, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia w realizowaniu jego zadań w tym zakresie przez 
podmioty, którym przepisy prawa przyznają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego. Zakres działania Zespołu umożliwia zgromadzenie pełnych informacji o bieżącej 
sytuacji w systemach energetycznych, niezbędnych Ministrowi Klimatu do podjęcia decyzji, 
zapobiegających wystąpieniu ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu tych systemów 
lub ich skutków.
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3. Procedury i środki dotyczące kryzysu elektroenergetycznego

3.1. Procedury i środki krajowe 

3.1.1. Procedury, jakie mają być stosowane w przypadkach kryzysu 
elektroenergetycznego, w tym odpowiednie schematy obiegu informacji

3.1.1.1.  Procedury wykorzystywane przez właściwy organ

Szczegółowy schemat działania w przypadku kryzysu energetycznego zawarty jest w Planie 
Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska oraz w Krajowym Planie Zarządzania 
Kryzysowego. Wypracowany na ich podstawie sposób komunikacji realizowany jest zgodnie 
z punktami poniżej:

1. Właściwy organ (WO) odpowiedzialny jest za monitorowanie zagrożeń mogących 
doprowadzić do zaistnienia kryzysu elektroenergetycznego. 

2. Przepływ informacji o zagrożeniach wynikających z monitoringu oraz zaistniałych 
zdarzeniach zapewnia Centrum Zarządzania Kryzysowego WO (CZK WO) 
przy wsparciu innych komórek organizacyjnych WO.

3. W przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu jako pierwszy, WO niezwłocznie 
powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora RCB oraz organy odpowiednio 
wyższego i niższego szczebla, a także operatora systemu przesyłowego. W procedurze 
informacja ta ma formę raportu doraźnego. Zawiera on informacje możliwe do 
ustalenia bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia, według stanu na określoną godzinę, 
a w szczególności:

a) rodzaj zdarzenia lub zagrożenia (jeśli zagrożenie jest opisane w planie zarządzania 
kryzysowego należy podać nazwę zagrożenia używaną w planie),

b) opis sytuacji albo rodzaj zdarzenia lub zagrożenia, w tym przyczyny oraz czas i 
miejsce lub obszar (województwo, powiat, gmina, miejscowość) jego wystąpienia,

c) faktyczne i potencjalne skutki zdarzenia lub zagrożenia,
d) ocenę i prognozę rozwoju sytuacji,
e) opis podjętych i zamierzonych działań,
f) opis sił i środków zaangażowanych i przewidywanych do uruchomienia,
g) wnioski i rekomendacje lub uwagi,
h) źródło informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu.

Komunikacja odbywa się z pomocą wykorzystania dostępnych środków komunikacji 
elektronicznej i telefonicznej (informacje ustne, pisemne).

4. W przypadku gdy informacje z raportu doraźnego, dane z monitoringu lub z oceny 
stanu sytuacji wskazują na możliwość, bądź potwierdzają wystąpienie sytuacji 
kryzysowej, WO informuje o sytuacji i przebiegu działań w formie raportu 
sytuacyjnego. Raport ten jest przekazywany cyklicznie, według zapotrzebowania organ 
wyższego szczebla, do czasu zakończenia działań w związku z zaistniałą sytuacją 
kryzysową. Z chwilą uruchomienia raportowania sytuacyjnego nie sporządza się 
raportu doraźnego. Raport sytuacyjny zawiera  informacje o realizowanych 
działaniach, według stanu na określony dzień/godzinę, zgodnie z podpunktami a)-h) 
punktu 3 powyżej.

5. Niezależnie od przekazywanych raportów doraźnych lub raportów sytuacyjnych, 
WO opracowuje i przekazuje w systemie centrów zarządzania kryzysowego (CZK) 
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cyklicznie, raz na dobę, informacje o sytuacji oraz realizowanych i planowanych 
działaniach. Informacja ta ma formę raportu dobowego. Raport zawiera w 
szczególności:

a) istotne zdarzenia i zagrożenia stwierdzone w ciągu minionej doby,
b) zidentyfikowane potencjalne zagrożenia (i ich możliwe skutki),
c) działania planowane w związku ze zdarzeniami/zagrożeniami (o ile nie zostały ujęte 

w raporcie sytuacyjnym),
d) adekwatność posiadanych sił i środków do prowadzonych/ planowanych działań.

Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (RCB) na podstawie otrzymanych raportów 
dobowych, sporządza codziennie dobową informację zbiorczą i przekazuje ją  ministrom, 
kierownikom urzędów centralnych, wojewodom.

Poglądowe rozwiązanie dotyczące raportowania o zdarzeniach kryzysowych i podjętych 
działaniach, jak również schemat ideowy systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania 
o zagrożeniach przedstawiono na rysunkach poniżej. Szczegółowy obieg informacji pomiędzy 
krajowymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego zawarty jest SPO-12 KPZK, cz. B.

06:30 
Zdarzenie 1

Raport doraźny. Zakończenie działań.

do 5:00
Raport dobowy według stanu 

na godz. 24.00

13:00
Zapotrzebowanie szczebla 

nadrzędnego na raport sytuacyjny 
dot. zdarzeń 2 i 3

11:00 
Raport doraźny. Trwają działania 

w związku ze zdarzeniem 2 i 3.

8:00 
Zdarzenie 2

Raport doraźny. 
16:00

Raport sytuacyjny dot. zdarzeń 2 i 3
za okres 8.00 – 16.00

20:00
Raport sytuacyjny dot. zdarzeń 2 i 3

za okres 16.00 – 20.00

00:00
Raport sytuacyjny dot. zdarzeń 2 i 3

za okres 20.00 – 24.00

04:30 
Zdarzenie 1

Raport doraźny

9:40 
Zdarzenie 3

Raport doraźny. 

Rysunek 1. Raportowanie o zdarzeniach i działaniach - rozwiązanie poglądowe w przypadku 
zaistnienia trzech zdarzeń w ciągu doby (na podstawie KPZK, cz. B, str. 143).
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Rysunek 2. Schemat ideowy systemu monitorowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach 
(za: KPZK)

3.1.1.2. Obowiązki informacyjne Operatora Systemu Przesyłowego

Obowiązki informacyjne Operatora Systemu Przesyłowego (dalej również „OSP” lub „Operator”), 
które wykonywane są w przypadku kryzysu elektroenergetycznego, obejmują m.in.:

1. Upublicznianie informacji w ramach wykonywania obowiązków wynikających 
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 
energii (dalej również „REMIT”, Dz. Urz. UE L 326 z 8.12.2011 str.1). 

2. Przekazywanie, w trybie dziennym, do ministra właściwego ds. energii informacji o 
pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej również „KSE”) w dniu 
poprzednim i przewidywanych warunkach na dzień bieżący. Informacja ta zawiera 
m.in. dane dotyczące prognozowanego zapotrzebowania, dostępnych zdolności 
wytwórczych, a także dane dotyczące zapasów paliw, które to dane pozyskiwane są 
od wytwórców. 

3. Informowanie, za pośrednictwem strony internetowej OSP, o wystąpieniu stanu 
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

4. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej, OSP informuje również ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki.   

CZK
kierownik instytucji 
odpowiedzialnej za 

reagowanie  

komunikat 
ostrzegawczy 

ostrzeganie 
i alarmowanie 

ludności

komunikat 
ostrzegawczy  

komunikat 
ostrzegawczy, alarm 

dla podmiotów 
reagowania 

komunikat ostrzegawczy, 
alarm dla ludności 

podmioty 
reagowania 

instytucja monitorująca
narzędzia monitorowania 

zagrożenia  
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5. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej, OSP upublicznia informację na ten temat za pośrednictwem strony 
internetowej OSP oraz Programu I Polskiego Radia, uprzednio składając wymagane 
prawem wnioski i informacje do ministra właściwego ds. energii oraz Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki.

3.1.1.3.  Incydenty związane z cyberbezpieczeństwem

W przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia kryzysu elektroenergetycznego 
spowodowanego incydentem związanym z cyberbezpieczeństwem podmiot, w którym wystąpił 
incydent klasyfikuje go jako poważny na podstawie progów3 uznania incydentu za poważny, 
zgłasza incydent poważny niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 
jego wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV. Rolą właściwych 
CSIRT jest klasyfikacja zgłoszonych incydentów poważnych jako krytyczne (jeżeli incydenty 
te skutkują znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów 
międzynarodowych, interesów gospodarczych, działania instytucji publicznych, praw i wolności 
obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi), a także koordynowanie obsługi incydentów krytycznych. 
Właściwe CSIRT poziomu krajowego przekazują sobie wzajemnie informacje o incydencie 
krytycznym, wraz z pozostałymi wymaganymi informacjami oraz przekazują informację o nim 
Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa. Informacja ta zawiera również rekomendację w sprawie 
zwołania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz może zawierać wniosek o zwołanie 
Zespołu do spraw Incydentów Krytycznych.

Prócz powyższego powinny być stosowane procedury zawarte w Planie Zarządzania Kryzysowego 
podmiotu w którym wystąpił incydent, a także uruchamia się procedury zawarte w Krajowym 
Planie Zarządzania Kryzysowego, w szczególności tę dotyczącą zwołania i obsługi posiedzenia 
Zespołu do spraw Incydentów Krytycznych (tabela na następnych stronach).

3 Progi uznania incydentu za poważny określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. 
w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Dz. U. z 2018 poz. 2180).



Tabela 2. Zwołanie i obsługa posiedzenia Zespołu do spraw Incydentów Krytycznych4 (za: KPZK)

I. Cel procedury, koordynator działań, podstawy prawne

Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy

Określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego dla potrzeb 
zwołania posiedzenia Zespołu do spraw Incydentów 
Krytycznych, zwanego dalej ZIK w przypadku wystąpienia 
incydentu krytycznego5 w obszarze cyberbezpieczeństwa RP

Dyrektor Rządowego Centrum 
Bezpieczeńsswa

Członkowie stali zespołu:

- przedstawiciele CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT GOV 
(Szefa ABW)

Członkowie zaproszeni na posiedzenie zespołu, 
w szczególności przedstawiciele:

– Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa;

– ministra właściwego do spraw energii; 

– ministra właściwego do spraw transportu; 

– ministra właściwego do spraw  gospodarki morskiej;  

– ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej; 

– ministra właściwego do  spraw zdrowia;  

– ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej; 

– ministra właściwego do spraw informatyzacji;  

– ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

– Ministra Obrony Narodowej;

4 Zakres i tryb działania Zespołu do spraw Incydentów Krytycznych określa art. 36 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369).
5 incydent krytyczny – incydent skutkujący znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów międzynarodowych, interesów gospodarczych, działania 

       instytucji publicznych, praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi, klasyfikowany przez właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV.
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– Ministra Sprawiedliwości;

– Ministra Spraw Zagranicznych;

– Ministra koordynatora służb specjalnych;

– Prokuratora Krajowego;

– Komisji Nadzoru Finansowego;

– Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

– Komendanta Głównego Policji; 

– Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji; 

– Komendanta Służby Ochrony Państwa;

– Komendanta Głównego Straży Granicznej;

– Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

– innych instytucji (w tym wojewody właściwego 
terytorialnie do skutków zdarzenia), na podstawie decyzji 
przewodniczącego ZIK

Wejście Wyjście Podstawy prawne działań

Wystąpienie lub wysokie 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia incydentu 
krytycznego  w obszarze 
cyberbezpieczeństwa RP

Przekazanie wykonawcom 
ustaleń przyjętych podczas 
posiedzenia ZIK

1) ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1369),

2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U. 2020 poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159)

3) ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327 oraz z 2021 r. poz. 255)

4) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875)

5) ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 796)

II. Przebieg działań

Lp. Przedsięwzięcie Sposób wykonania zadania Wykonawca zadania

Kierownik CSIRT MON, CSIRT NASK, CSIRT 
GOV

1.

Zebranie danych o zdarzeniu  
i opracowanie informacji o sytuacji

Informacja zawiera:

1) wstępną analizę potencjalnych skutków incydentu, 
z uwzględnieniem w szczególności: 
a) liczby użytkowników, których dotyczy incydent, 

zwłaszcza jeśli zakłóca świadczenie usługi kluczowej, 
b) momentu wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czasu 

jego trwania, 
c) zasięgu geograficznego obszaru, którego dotyczy 

incydent. 
2) ewentualną rekomendację w sprawie zwołania Rządowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego6.
3) ewentualny wniosek o zwołanie ZIK wraz 

z rekomendacjami dot. składu zaproszonych przedstawicieli 
oraz klauzuli tajności posiedzenia.

Organ właściwy w sprawach zarządzania 
kryzysowego, w trybie art. 21 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Przekazanie opracowanej informacji dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

– Kierownik CSIRT MON, CSIRT NASK, 
CSIRT GOV;

– organ właściwy w sprawach zarządzania 
kryzysowego, w trybie art. 21 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym

6 skutki incydentu mogą przybrać takie rozmiary, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zostanie zwołany, zanim będzie przygotowana informacja CSIRT i zgłoszona propozycja 
zwołania ZIK w celu określenia zasad obsługi incydentu i wskazania wiodącego CSIRT.
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3.
Przygotowanie zbiorczej informacji o sytuacji.

Przekazanie opracowanej, zbiorczej informacji wraz z decyzją o zwołaniu  ZIK  członkom zespołu 
przewidzianym  do udziału w posiedzeniu Zespołu oraz  terminie i miejscu posiedzenia ZIK

Dyrektor RCB

4. Przygotowanie miejsca posiedzenia ZIK

1) przygotowanie dla uczestników posiedzenia 
materiałów informacyjnych o incydencie, skutkach 
(w tym skutkach wtórnych i współzależnościach 
sektorowych) oraz prognozowanym przebiegu;

2) przygotowanie wizualizacji sytuacji operacyjnej 
oraz udziału w posiedzeniu za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej;

3) tylko w miarę potrzeb - przygotowanie i 
zabezpieczenie miejsca posiedzenia pod kątem 
zapewnienia odpowiedniej  klauzuli tajności7; 

4) zapewnienie dokumentowania posiedzenia;

5) posiedzeniu przewodniczy dyrektor RCB.

Dyrektor RCB

5. Ustalenia (decyzje) wynikające z  posiedzenia ZIK

1)  jednomyślne wyznaczenie CSIRT koordynującego 
obsługę incydentu krytycznego;

2) określenie zadań i roli pozostałych CSIRT oraz 
RCB w obsłudze incydentu;

3) określenie sposobu wymiany informacji 
technicznych dotyczących incydentu; 

4) przygotowanie rekomendacji dot. polityki 
informacyjnej, wynikającej z sytuacji;

5) podjęcie decyzji  o ewentualnym wystąpieniu przez 

Dyrektor RCB

7 W przypadku braku możliwości odbycia niejawnego posiedzenia w siedzibie RCB, posiedzenie organizuje się w siedzibie MSWiA albo ABW.
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dyrektora RCB z wnioskiem do Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie zwołania Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego; 

6) w przypadku incydentu, który może spowodować 
zagrożenie wystąpienia zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym8, dotyczącego systemów 
teleinformatycznych organów administracji 
publicznej lub systemów teleinformatycznych 
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej9, 
przygotowanie informacji i wniosków dla ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego10.

6. Przekazanie ustaleń (decyzji) podjętych na posiedzeniu ZIK do realizacji przez uczestników posiedzenia Dyrektor RCB

8 zdarzenie o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć sytuację, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 
          mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub zagrożenie zaistnienia takiego przestępstwa 

9 ustawa o działaniach antyterrorystycznych „Art.15.2. W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych 
organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można 
wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP: 
1) pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP); 
2) drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP)”.
3) trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP); 
4) czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP).

10 ustawa o działaniach antyterrorystycznych „Art. 16. 1. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju 
zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach 
niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów: 
1) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju; 
3) na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju; 
4) dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury 
krytycznej”.
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7. Formalne przekazanie uczestnikom posiedzenia przyjętych ustaleń (decyzji) Dyrektor RCB

8. Bieżące informowanie RCB o sytuacji i stanie wdrażania ustaleń przyjętych na posiedzeniu ZIK - Kierownik CSIRT MON, CSIRT NASK, 
CSIRT GOV

- organ właściwy w sprawach zarządzania 
kryzysowego, w trybie art. 21 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym

9. Monitorowanie sytuacji. Sporządzanie cyklicznych raportów Dyrektor RCB

10.

O ile była taka decyzja ZIK – wystąpienie 
z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów 
o zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego 

Przygotowanie i przebieg posiedzenia Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego Dyrektor RCB



3.1.2. Środki zapobiegawcze i przygotowawcze

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, OSP podejmuje szereg działań, z których część 
obejmuje monitorowanie i planowanie pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
(KSE). Są to m.in.:

a) Monitoring parametrów systemu w ujęciu długo i krótkoterminowym realizowany 
w ramach planowania pracy sieci, którego celem jest m.in. utrzymywanie kryterium 
bezpieczeństwa N-1. 

b) Działania podejmowane w ramach procesu rynkowego bilansowania systemu.

c) Utrzymywanie wymaganych poziomów rezerw mocy w KSE. 

d) Analizy bezpieczeństwa wykonywane on-line w systemach wsparcia dyspozytorskiego.

e) Monitorowanie elementów sieci przesyłowej w sytuacji stwierdzenia zagrożenia 
poziomów bezpieczeństwa.

f) Monitorowanie prognoz pogody pod kątem wpływu warunków atmosferycznych 
na zapotrzebowanie na energię elektryczną, wytwarzanie czy zdolności przesyłowe, 
a także w zakresie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dane w tym 
zakresie pozyskiwane są z oficjalnych serwisów informacyjnych, a także w oparciu 
o umowy dwustronne zawierane z wyspecjalizowanymi podmiotami, np. dane, 
wyłącznie do użytku wewnętrznego OSP, przeznaczone na potrzeby prognozowania 
generacji odnawialnych źródeł energii. 

g) Monitorowanie zapasów paliw dostępnych dla elektrowni.

2. Celem zapewnienia możliwości prawidłowego planowania pracy sieci, odbywa się 
wymiana informacji na temat szeregu parametrów pracy systemu elektroenergetycznego. 
Obejmuje ona OSP, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, wytwórców oraz innych 
uczestników rynków energii elektrycznej. Katalog informacji podlegających wymianie 
określa dokument „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy 
i prowadzenia ruchu KSE”, który opracowano na podstawie art. 40 ust. 5 Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu 
przesyłowego energii elektrycznej (SO GL, Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017 str. 1 
z późn. zm.).

3. Ponadto, OSP wykorzystuje lub ma do dyspozycji szereg środków, które ukierunkowane są 
na zapobieganie i przygotowanie się na wypadek sytuacji mogących istotnie, negatywnie 
oddziaływać na pracę KSE i bezpieczeństwo dostaw. Są to:

a) Czynności mające na celu maksymalne wykorzystanie mocy wytwórczych dostępnych 
w KSE, w tym m.in. wykorzystanie pełnego zakresu mocy dyspozycyjnej modułów 
wytwarzania energii, polecenie pracy z przeciążeniem dla modułów wytwarzania 
energii, dla których zostały zawarte umowy na tę usługę, polecenie uruchomienia 
modułów wytwarzania energii.

b) Zmiana konfiguracji sieci, czyli zmiana rozpływu mocy czynnej/biernej poprzez zmianę 
topologii sieci tj. m.in. zmianę zaczepów transformatorów, przesuwników fazowych, 
wyłączanie/załączanie odpowiednio sprzęgieł międzysystemowych w stacjach 
elektroenergetycznych, linii, baterii, dławików.

c) Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP (Demand Side Response - DSR).
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d) W razie konieczności, ogłaszanie „okresów zagrożenia”, w trakcie których występuje 
obowiązek mocowy dla jednostek uczestniczących w rynku mocy.

4. Celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemów informacyjnych, istotnych 
z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania KSE, OSP prowadzi bieżący monitoring:

a) Procesów ICT.

b) Zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (realizowany całodobowo 
przez Security Operations Center - SOC).

5. Ponadto, na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych 
i sieci teleinformatycznej, dla zapewnienia wymaganego poziomu ich odporności 
na zdarzenia i incydenty, OSP:

a) Implementuje rozwiązania techniczne i organizacyjne oparte o najlepsze standardy 
bezpieczeństwa.

b) Stosuje segmentację sieci oraz separację aktywów o różnej wrażliwości. 

c) Uwzględnia potrzebę zapewnienia wysokiej dostępności, mechanizmów redundancji 
na wielu poziomach oraz zasad bezpiecznej eksploatacji. W tym zakresie zastosowanie 
znajdują:

 System łączności głosowej z redundantnym wyposażeniem i źródłami zasilania 
awaryjnego, wspomagany publiczną telefonią komórkową oraz telefonią 
satelitarną. 

 Awaryjny (radiowy) system łączności dyspozytorskiej z redundantnym 
wyposażeniem i źródłami zasilania dostępny jedynie na ok. 25% obszaru kraju. 

 Sieć transmisji danych z redundantnym wyposażeniem, pracującą w układzie 
niezawodnościowo-wydajnościowym.

 Podstawowe i rezerwowe centrum przetwarzania danych z redundantną 
infrastrukturą, wyposażone w urządzenia transmisji i przetwarzania, pracujące 
w układzie niezawodnościowo-wydajnościowym.

 Systemy teleinformatyczne budowane w sposób zapewniający prace 
jednocześnie w dwóch ośrodkach przetwarzania danych oraz oparte 
o architekturę pozwalającą na minimalizację utraty danych przy awarii 
ww. ośrodka.

6. OSP współpracuje z wyspecjalizowanymi agendami rządowymi oraz pozostałymi 
podmiotami zaliczanymi do sektora energii w zakresie wymiany doświadczeń i informacji 
z obszaru cyberbezpieczeństwa.

a) Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe funkcjonujący w OSP (dalej „CERT 
PSE”) koordynuje prace Zespołu Cyberbezpieczeństwa przy Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska. Członkami tego Zespołu są podmioty wchodzące w skład sektora 
energii). W ramach jego prac powstają biuletyny/raporty kierowane do wszystkich jego 
członków, zawierające informacje m.in. na temat:

 Opublikowanych w danym okresie podatności w obszarze IT i OT.

 Przydatnych narzędzi do wykorzystania w obszarze cyberbezpieczeństwa.
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 Danych statystycznych na temat zaistniałych zdarzeń i incydentów. 

b) CERT PSE ściśle współpracuje również z CSIRT GOV, CSIRT Polska oraz 
CSIRT MON, otrzymując od tych podmiotów informacje nt. najnowszych zagrożeń 
z zakres cyberbezpieczeństwa i rekomendacje dot. sposobu ich usunięcia. 
Do ww. podmiotów CERT PSE raportuje również na temat wdrożonych w OSP 
zabezpieczeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

c) CERT PSE jest podłączony do kilku systemów monitorowania zagrożeń i przesyłania 
informacji nt. wskaźników IoC (ang. Indicator of Compromise), wskazujących 
na cechy charakterystyczne związane z danym incydentem. 

d) Dodatkowo, funkcjonują dwustronne porozumienia o współpracy CERT PSE 
z Zespołami CERT/CSIRT utworzonymi w innych podmiotach sektora energii, które 
dot. podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora, dzielenia się wiedzą 
o zagrożeniach i wspólnym reagowaniu na nie.

7. W ramach budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, OSP aktywnie uczestniczy 
w pracach legislacyjnych i tworzeniu standardów bezpieczeństwa, zarówno na poziomie 
krajowym, jak i europejskim.

8. Celem zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego obiektów należących do OSP:

a) Opracowuje, uzgadnia i utrzymuje się aktualność: Planów Ochrony Infrastruktury 
Krytycznej, Planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz 
Planu Ciągłości Działania. Przeprowadzane są okresowe testy rozwiązań 
przewidzianych w ww. planach. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej czy 
wprowadzania stopni alarmowych, o których mowa w ustawie o działaniach 
antyterrorystycznych, OSP realizuje działania przewidziane w ww. dokumentach 
planistycznych. 

b) OSP zawiera i utrzymuje wieloletnie umowy z zakresu ochrony obiektów 
wchodzących w skład infrastruktury zarządzanej bezpośrednio przez ten podmiot. 

c) Wykorzystanie znajdują techniczne środki bezpieczeństwa fizycznego (mechaniczne 
i elektroniczne). 

d) OSP autoryzuje i kontroluje dostęp do ww. obiektów (określonych stref dostępu w nich 
ustanowionych) zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak i osób 
reprezentujących podmioty z nim współpracujące. Zdefiniowano w tym zakresie 
szczegółowe zasady postępowania. W przypadku obiektów współdzielonych 
zawierane są stosowne umowy regulujące zasady dostępu. 

e) W przypadku centrów dyspozycji mocy (Krajowa Dyspozycja Mocy - KDM, 
Obszarowa Dyspozycja Mocy - ODM) oraz centrów nadzoru (Centrum Nadzoru - CN, 
Regionalne Centrum Nadzoru - RCN) zastosowanie znajdują wzmocnione środki 
bezpieczeństwa fizycznego. Dotyczą one również, utrzymywanych przez OSP, 
lokalizacji rezerwowych dyspozycji mocy oraz centrów nadzoru. 

9. OSP ustanowił i utrzymuje systemowe podejście, które służy zapobieganiu 
i przygotowywaniu się na zdarzenia o charakterze celowych ataków wymierzonych 
w Operatora i mogących wpłynąć negatywnie na możliwość realizacji powierzonych 
mu zadań. 



27

3.1.3. Środki mające na celu złagodzenie kryzysów elektroenergetycznych 

1. W sytuacjach kryzysowych w OSP powołuje się Zespół Kryzysowy, którego zadaniem jest 
bieżące monitorowanie sytuacji oraz przygotowywanie i koordynowanie reakcji 
adekwatnej do zmieniających się uwarunkowań.

2. W przypadku powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 
w KSE, OSP podejmuje we współpracy z użytkownikami systemu, w tym z Odbiorcami 
energii elektrycznej, wszelkie możliwe działania przy wykorzystaniu dostępnych środków 
mających na celu usunięcie tego zagrożenia i zapobieżenie jego negatywnym skutkom. 
Przykładowe środki będące w dyspozycji OSP zawierają się w katalogu określonym 
w przepisach krajowych. Są to:

a) Wydanie wytwórcy polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub 
odłączenia od sieci jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej.

b) Dokonanie zakupów interwencyjnych mocy lub energii elektrycznej.

c) Wydanie właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego polecenia 
uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub odłączenia od sieci jednostki 
wytwórczej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania, która nie 
jest jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną.

d) Wydanie właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego polecenia zmniejszenia 
ilości pobieranej energii elektrycznej przez Odbiorców końcowych przyłączonych 
do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego działania lub przerwania zasilania niezbędnej 
liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.

e) Dokonanie zmniejszenia wielkości zdolności przesyłowych wymiany 
międzysystemowej.

f) Ogłoszenie „okresów zagrożenia”, w trakcie których występuje obowiązek mocowy 
dla jednostek uczestniczących w rynku mocy.

g) Po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań zmierzających do pokrycia 
zapotrzebowania na energię elektryczną i jedynie dla zaradzenia zagrożeniu 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w KSE, wydanie Odbiorcom końcowym, 
określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 
924 z późn. zm), polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej zgodnie 
z „Planem wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” 
zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. Przyjmuje się, że środki, które podejmuje OSP w przypadku stanu zagrożenia dostaw 
energii elektrycznej powinny powodować jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku energii elektrycznej, powinny być stosowane w zakresie niezbędnym 
do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
i na podstawie kryteriów przyjętych dla bieżącego bilansowania systemu 
elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, powinny być 
podejmowane w uzgodnieniu z właściwymi operatorami systemów przesyłowych 
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elektroenergetycznych, stosownie do postanowień umów, w szczególności dotyczących 
wymiany informacji.

4. Środki będące w dyspozycji OSP, o których mowa pkt. 2. powyżej, są zoperacjonalizowane 
w postaci szeregu działań. Są wśród nich zarówno środki wskazane w pkt. 3. 
podrozdziału 3.1.2. powyżej, które mogą znaleźć zastosowanie również w celu 
załagodzenia kryzysu elektroenergetycznego, jak i m.in. działania przedstawione poniżej:

a) Zawieszanie i przywracanie działań rynkowych – zgodnie z zasadami zatwierdzonymi 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a opracowanymi przez OSP na podstawie 
art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 NC ER.

b) Wyłączenia linii międzysystemowych, jeżeli wyprzedzające wydzielenie KSE 
do pracy asynchronicznej jest warunkiem utrzymania integralności i bezpieczeństwa 
pracy systemu. 

c) Środki przewidziane w ramach Planu obrony systemu opracowanym zgodnie z art. 11 
NC ER, w tym m.in. ograniczenia awaryjne, działanie automatyk samoczynnego 
częstotliwościowego odciążania (dalej również „SCO”), wyłączenie linii 
międzysystemowych, wykorzystanie zdolności Znaczących Użytkowników Sieci 
(ang. Significant Grid User – SGU) w stanie alarmowym oraz w stanie zagrożenia.

d) Środki przewidziane w ramach Planu odbudowy opracowanym zgodnie z art. 23 
NC ER, w tym m.in. wykorzystanie zdolności SGU w stanie zaniku napięcia i w stanie 
odbudowy, instrukcje odbudowy KSE. 

5. W zakresie dotyczącym systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnej, istotnych 
z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania KSE, OSP zapewnia bieżącą obsługę 
incydentów oraz usystematyzowane podejście do reagowania na zdarzenia bezpieczeństwa.

6. W przypadkach, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa fizycznego 
infrastruktury przesyłowej lub pracowników OSP, zastosowanie znajdują zasady wzywania 
oraz współpracy z właściwymi służbami mundurowymi.

7. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju oraz istotnego wzrostu 
poziomu zagrożenia wystąpieniem masowych zachorowań wśród własnych pracowników, 
OSP zakłada:

a) Wydawanie wytycznych w zakresie świadczenia pracy, realizacji zadań OSP oraz 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi w nadzwyczajnym reżimie sanitarnym.

b) Wprowadzanie i utrzymywanie we wszystkich lokalizacjach fizycznej separacji 
zespołów krytycznych celem zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa najważniejszych 
procesów.

8. Procedury współpracy, w tym wymiany informacji o incydentach czy zagrożeniach 
dla bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej:

a) W Planie Ciągłości Działania PSE S.A. ujęte zostały zasady współpracy PSE S.A. 
z organami administracji i służbami publicznymi dotyczące informowania 
w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń w systemie przesyłowym, w tym 
dotyczących infrastruktury teleinformatycznej. Przewidują one przekazywanie przez 
OSP informacji do: Pełnomocnika ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 
ministra właściwego ds. energii, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Zespołu 
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Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego prowadzonego przez 
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

b) W Planach Ochrony Infrastruktury Krytycznej ujęto katalogi informacji wzajemnie 
przekazywanych przez OSP oraz następujące podmioty: organy samorządu 
terytorialnego, organy administracji na poziomie województwa, ministra właściwego 
ds. energii, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policję, Państwową Straż Pożarną 
i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Katalog ten zdefiniowany został w oparciu 
o obowiązki wynikające z właściwych przepisów prawa oraz zawartych porozumień.  

c) OSP zawiera i utrzymuje porozumienia z wybranymi Operatorami Systemów 
Dystrybucyjnych oraz innymi podmiotami, z którymi współdzieli obiekty lub 
na terenie których są one umiejscowione. Porozumienia te dotyczą m.in. wymiany 
informacji o możliwych zagrożeniach dla bezpieczeństwa tych obiektów. 

d) OSP zdefiniowało i stosuje szereg szczegółowych procedur/instrukcji w zakresie 
wymiany informacji. Dotyczą one m.in. sytuacji kryzysowych, przypadków zagrożenia 
aktami terrorystycznymi, podejrzeń popełnienia czynu przestępczego, koordynowania 
działań wobec postępowań prowadzonych przez organy ścigania, incydentów 
bezpieczeństwa komputerowego.

3.1.4. Ramy wprowadzania ograniczeń poboru mocy przez odbiorców 

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym przy 
długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo energetycznym na terytorium kraju lub jego 
części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej11. Odbywa się to w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw energii (właściwy organ). Wniosek ten minister właściwy ds. energii 
sporządza z własnej inicjatywy bądź też na podstawie zgłoszeń OSP (w odniesieniu do energii 
elektrycznej). Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej polegają na ograniczeniu 
maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej. 
Ograniczenia te podlegają kontroli w zakresie przestrzegania ich stosowania przez odpowiedni 
organy państwa, w tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z polskim prawem, 
przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ograniczeń 
wprowadzonych w ten sposób.

Minister właściwy do spraw energii informuje niezwłocznie Komisję Europejską i państwa 
członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) o wprowadzonych ograniczeniach oraz podjętych działaniach 
i środkach dla usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (w trybie 
„normalnym” – wprowadzany przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. energii 
lub w trybie „na polecenie OSP”) jest środkiem uzależnionym od decyzji władz państwowych – 
wymaga działania odpowiednich organów (Rada Ministrów, minister właściwy ds. energii). Tryb 
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej „na polecenie OSP” może 

11 Regulacje w tym obszarze opisane są m.in. w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378 i 1565 oraz z 2021 r. poz. 234 i 255).
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być stosowany tylko do czasu wydania właściwych przepisów przez Radę Ministrów i nie dłużej 
niż przez 72 godziny.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej realizowane są przez 
Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) na polecenie OSP. Zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) zawarte są Procedury 
zarządzania ograniczeniami systemowymi, w oparciu o które OSP wydaje polecenia wprowadzenia 
ograniczeń OSD. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określa również rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń 
w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 
2007 r. nr 133 poz. 924).

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej nie mogą powodować:

1. zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów 
technologicznych;

2. zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:
a) bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych,
b) opieki zdrowotnej,
c) telekomunikacji,
d) edukacji,
e) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców, 
f) wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do odbiorców,
g) ochrony środowiska.

Zgodnie z tym rozporządzeniem szczególną ochroną obejmuje się:

1. odbiorców energii elektrycznej w ciągu całego roku, dla których wielkość mocy umownej 
ustalona została poniżej 300 kW,

2. szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego; 
3. obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
4. porty lotnicze; 
5. obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej; 
6. obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania 

gospodarki lub państwa;
7.  obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu 

emisji negatywnie oddziaływujących na środowisko.

OSD przygotowując plany wprowadzania ograniczeń na swoich obszarach uwzględniają 
konieczność zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektów biorąc pod uwagę ww. kryteria.

3.1.5. Mechanizmy wykorzystywane do informowania opinii publicznej o kryzysie 
elektroenergetycznym.

3.1.5.1.  Mechanizmy wykorzystywane przez właściwy organ i RCB

1. Rzecznik prasowy/kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za komunikację 
społeczną WO jest odpowiedzialny za koordynację komunikacji ze społeczeństwem 
poprzez media. 
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2. Szef WO zapewnia komunikację ze społeczeństwem we wszystkich pozostałych obszarach, 
wyznaczając osoby odpowiedzialne za dany obszar. 

3. Rzecznik prasowy/kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za komunikację 
społeczną WO może powołać Kryzysowy Zespół Prasowy, składający się z przedstawicieli 
komórek prasowych podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej. 
W przypadku, gdy Zespół nie prezentuje jednolitego stanowiska, głos decydujący ma 
rzecznik WO. W przypadku powołania Kryzysowego Zespołu Prasowego, Zespół, pod 
przewodnictwem rzecznika WO, ustala główne przekazy, narzędzia komunikacji oraz 
wyznacza osoby komunikujące. 

4. Do prac w Kryzysowym Zespole Prasowym mogą zostać zaproszeni eksperci. 
5. Jeżeli informacje wychodzące z podmiotów zaangażowanych nie są spójne lub są 

nieprawdziwe – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje właściwych rzeczników 
w celu zapewnienia spójności przekazu. 

6. RCB prowadzi komunikację ze społeczeństwem w kryzysie w ramach swoich kompetencji. 
Przejmuje rolę głównego komunikatora i podmiotu wiodącego w aspekcie komunikacji 
społecznej w danej sytuacji kryzysowej, jeżeli takie ustalenia zapadną na posiedzeniu 
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

7. Rzecznik prasowy rządu może powierzyć koordynację polityki informacyjnej rzecznikowi 
innej instytucji niż WO. 

3.1.5.2. Obowiązki informacyjne OSP, które służą informowaniu opinii publicznej

1. Upublicznianie informacji w ramach wykonywania obowiązków związanych z realizacją 
rozporządzenia REMIT

2. Informowanie, za pośrednictwem strony internetowej OSP, o wystąpieniu stanu zagrożenia 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

3. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej, OSP upublicznia informację na ten temat za pośrednictwem strony 
internetowej OSP oraz Programu I Polskiego Radia. 

3.2. Procedury i środki regionalne i dwustronne 

3.2.1. Uzgodnione mechanizmy służące współpracy w regionie i zapewnieniu 
odpowiedniej koordynacji przed kryzysem elektroenergetycznym i w jego trakcie, 
w tym procedury podejmowania decyzji na potrzeby odpowiedniego reagowania 
na poziomie regionalnym. 

1. Brak jest obecnie szczególnych mechanizmów i procesów realizowanych przez 
lub z udziałem Regionalnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa (ang. Regional Security 
Coordinator – RSC), które miałyby zastosowanie w przypadku kryzysu 
elektroenergetycznego. 

2. Współpraca międzyoperatorska w regionie realizowana jest na podstawie umów 
międzyoperatorskich zawartych z udziałem OSP i operatorów systemów przesyłowych 
innych krajów. Należy wyróżnić umowy o charakterze:

a) Dwustronnym (np. „System Operating Agreement”), które zawarte są z operatorami 
systemów przesyłowych krajów sąsiednich (Niemiec, Czech, Słowacji). 
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b) Regionalnym („Synchronous Area Framework Agreement”), które to porozumienie 
obejmuje wszystkich operatorów systemów przesyłowych pracujących 
w synchronicznym obszarze Europy Kontynentalnej i określa zasady działania systemu 
pracującego synchronicznie w stanie normalnym, a także w sytuacjach nadzwyczajnych 
i w przypadku konieczności odbudowy systemu (np. „Policy on Emergency and 
Restoration”). Umowa SAFA stanowi wypełnienie zapisów art. 13 SO GL i art. 10 
NC ER.

3. OSP zaangażowany jest w wymianę doświadczeń i informacji z obszaru 
cyberbezpieczeństwa.

a) CERT PSE przynależy do organizacji zrzeszających zespoły bezpieczeństwa w Europie 
(Trusted Introducer) i na świecie (FIRST) - w ramach tych organizacji również ma 
miejsce współpraca i wymiana informacji dot. cyberbezpieczeństwa (informacje 
o nowych podatnościach, zagrożeniach i incydentach).

b) CERT PSE jest także członkiem EE-ISAC (Europejski Energetyczny ISAC), którego 
zadaniem jest dzielnie się wiedzą o zagrożeniach.

3.2.2. Wszelkie uzgodnione środki regionalne i dwustronne, w tym wszelkie uzgodnienia 
techniczne, prawne i finansowe niezbędne do realizacji tych środków. 

1. W ramach współpracy międzyoperatorskiej, realizowanej z udziałem operatorów systemów 
przesyłowych w regionie:

a) Dokonuje się uzgodnienia dostaw lub sprzedaży mocy i energii z zagranicy. 

b) Środki przewidziane w ramach umów międzyoperatorskich znajdują zastosowanie po 
uprzednim wyczerpaniu się adekwatnych środków krajowych.

2. W zakresie wymiany informacji na poziomie międzyoperatorskim mają miejsce m.in.
a) Ustalenia dotyczące krótko i długoterminowego planowania układu pracy europejskiego 

systemu elektroenergetycznego.

b) Współpraca na poziomie Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych 
Systemów Przesyłowych (ENTSO-E). 

c) Ciągłe monitorowanie aktualnego stanu systemu z wykorzystaniem narzędzia
ENTSO-E Awareness System (EAS).

3.2.3. Mechanizmy stosowane przed kryzysem elektroenergetycznym i w jego trakcie 
na potrzeby współpracy i koordynowania działań z innymi państwami członkowskimi 
spoza regionu, a także z państwami trzecimi w obrębie odpowiedniego obszaru 
synchronicznego.

1. Współpraca międzyoperatorska z państwami członkowskimi spoza regionu, a także 
z państwami trzecimi w obrębie synchronicznego obszaru Europy Kontynentalnej 
realizowana jest, z udziałem OSP, na podstawie umów międzyoperatorskich 
o charakterze:

a) Dwustronnym (np. „System Operating Agreement”), które zawarte są z operatorami 
systemów przesyłowych krajów sąsiednich (Ukraina, Litwa, Szwecja).

b) Regionalnym (np. „Synchronous Area Framework Agreement”), które to porozumienie 
obejmuje wszystkich operatorów systemów przesyłowych pracujących w 
synchronicznym obszarze Europy Kontynentalnej i określa zasady działania systemu 
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pracującego synchronicznie w stanie normalnym, a także w sytuacjach nadzwyczajnych 
i w przypadku konieczności odbudowy systemu (np. „Policy on Emergency and 
Restoration”). 
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4. Koordynator do spraw sytuacji kryzysowych

Koordynatorem do spraw sytuacji kryzysowych jest Minister Klimatu i Środowiska. 
Działając jako organ właściwy, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej:

1. monitoruje, analizuje sytuację w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej;
2. koordynuje działania wszystkich podmiotów w przypadku wystąpienia stanu 

kryzysowego;
3. składa wniosek do Rady Ministrów o wprowadzenie ograniczeń w poborze energii 

elektrycznej - w drodze rozporządzenia na terytorium kraju lub jego części;
4. odpowiada za komunikację z Komisją Europejską (KE);
5. przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska bierze udział w posiedzeniach ECG oraz 

zapewnia wymianę informacji pomiędzy Komisją Europejską a Ministrem Klimatu 
i Środowiska.

W obliczu wystąpienia sytuacji kryzysowej Minister Klimatu i Środowiska ma możliwość zwołania 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ZZK). 

Uwaga: W przypadku, gdy kryzys elektroenergetyczny jest częścią większego kryzysu, 
wykraczającego poza kompetencje Ministra, wiodącą rolę w zakresie pozyskiwania informacji, ich 
analizy i dystrybucji przejmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Kontakt do koordynatora ds. sytuacji kryzysowych za pośrednictwem Centrum Zarządzania 
Kryzysowego MKiŚ: zrk@klimat.gov.pl, tel.: +48 22 36 92 354.

Kontakt do całodobowej służby dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: 
dyzurny@rcb.gov.pl, tel. +48 22 361 69 00, +48 785 700 177. 
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5. Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 2019/941 właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego sporządzając plan gotowości na wypadek zagrożeń przeprowadza konsultacje 
z odpowiednimi OSP i OSD, wytwórcami lub ich organizacjami branżowymi, przedsiębiorstwami 
energetycznymi i gazowymi, odpowiednimi organizacjami reprezentującymi interesy 
przemysłowych i nieprzemysłowych odbiorców energii elektrycznej oraz organem regulacyjnym, 
o ile nie jest nim właściwy organ.

W toku prac nad przygotowaniem niniejszego dokumentu powstał zespół roboczy, w skład 
którego weszli przedstawiciele: właściwego organu, czyli Ministra Klimatu i Środowiska, 
reprezentowani przez osoby z merytorycznych komórek ds. elektroenergetyki oraz 
cyberbezpieczeństwa; krajowego OSP; Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa. Wszelkie propozycje, co do zawartości i kształtu planu gotowości były 
uzgadniane na tym forum. Aktywnie uczestnicząc w pracach grupy roboczej, wspomniane 
podmioty przygotowały swoje wkłady do planu gotowości. Dodatkowo, poproszono także 
o merytoryczny wkład ze strony przedstawicieli polskich OSD zrzeszonych w Polskim 
Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Przeprowadzając proces konsultacji międzynarodowych z państwami członkowskimi 
w regionie, bezpośrednio przyłączonymi państwami członkowskimi oraz ECG, Minister Klimatu 
i Środowiska równolegle przekaże plan gotowości na wypadek zagrożeń do konsultacji 
interesariuszom krajowym, zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 2019/941, uwzględniając 
jednocześnie w możliwie szerokim stopniu uwagi otrzymane w toku konsultacji 
międzynarodowych.
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6. Testy reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych

6.1. Testy skuteczności procedur krajowych

W celu przygotowania się na ewentualny kryzys elektroenergetyczny właściwe organy 
państw członkowskich każdego regionu przy udziale odpowiednich zainteresowanych stron 
okresowo przeprowadzają testy skuteczności procedur krajowych opracowanych w planach 
gotowości na wypadek zagrożeń, w tym mechanizmów wymiany informacji i współpracy.

Rolę inicjatora w zakresie organizacji testów reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, 
na poziomie krajowym, posiada Minister Klimatu i Środowiska. Testy reagowania odbywają się 
zgodnie z ustalonym harmonogramem, a ich termin oraz podmiot odpowiedzialny za ich 
organizację jest wyznaczany przez Ministra Klimatu i Środowiska (właściwy organ). Zakłada się, 
że scenariusz testu reagowania powinien być przygotowywany w wąskim gronie eksperckim i nie 
może być ujawniany jego uczestnikom do czasu realizacji testu. Scenariusz powinien zakładać ciąg 
zdarzeń stopniujących potencjalne problemy w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego 
do wydarzenia wymagającego uruchomienia środków reagowania opisanych w niniejszym planie, 
w tym do momentu obiektywnej konieczności uruchomienia środków nierynkowych. 
Dopuszczalne jest również założenie scenariusza, który od razu doprowadzi do znacznego 
zakłócenia w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego materializującego się wysokimi 
współczynnikami EENS i LOLE na znacznym obszarze, w tym na obszarze więcej niż jednego 
państwa członkowskiego (tzw. „jednoczesny kryzys elektroenergetyczny”). 

W ramach przygotowania scenariusza należy zidentyfikować główne podmioty, które 
powinny uczestniczyć w teście (interesariusze). Scenariusz testu reagowania powinien zakładać 
warianty przebiegu testu w zależności od decyzji podejmowanych przez jego uczestników. 

Scenariusz testu reagowania podlega akceptacji przez Ministra Klimatu i Środowiska, 
a podmioty wskazane w teście (interesariusze) mają obowiązek uczestnictwa w nim. W trakcie 
testów powinny być wykorzystywane te same mechanizmy i środki komunikacji co podczas 
prawdziwego kryzysu. Aby nie mylić testu od faktycznej komunikacji, komunikaty testowe należy 
odpowiednio oznakowywać. Realizacja testu powinna przebiegać w warunkach jak najbardziej 
zbliżonych do realnych. W trakcie testów należy unikać formułowania ocen lub wniosków. 
Wskazane jest zdefiniowanie funkcji obserwatorów nie zaangażowanych w testy, celem rejestracji 
zdarzeń, decyzji, wykorzystanych procedur i instrukcji oraz identyfikacji faktów mających miejsce 
w trakcie testów reagowania. 

Po realizacji testu reagowania należy przewidzieć fazę podsumowania wyników 
uzyskanych w jego w ramach. Podsumowanie wniosków, harmonogram zdarzeń oraz 
rekomendacje po realizacji testu, podmiot odpowiedzialny za realizację testu powinien przedstawić 
w raporcie końcowym przekazanym Ministrowi Klimatu i Środowiska.

6.2. Regionalne symulacje reagowania w czasie rzeczywistym na kryzysy 
elektroenergetyczne

1. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu nie został wypracowany 
i uzgodniony harmonogram regionalnych symulacji kryzysów elektroenergetycznych.

2. OSP uczestniczy w działaniach, które nie stanowią obecnie elementu takiego 
harmonogramu, służą jednak zapewnieniu gotowości na wypadek wystąpienia kryzysu 
elektroenergetycznego. Są to m.in.:
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a) Z udziałem OSP i operatorów systemów przesyłowych krajów sąsiednich 
przeprowadzane są ćwiczenia, na symulatorze europejskiego systemu 
elektroenergetycznego, na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych
w tym systemie. 

b) OSP z udziałem Operatorów Systemów Dystrybucyjnych przeprowadza ćwiczenia na 
symulatorze KSE na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w tym systemie. 

c) Testy na poziomie krajowym przeprowadzane są przez OSP, Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych i wytwórców, zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa URE planem 
testów opracowanym na podstawie art. 43 ust. 2 NC ER.
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