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Interpelacja poselska 

w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście ostatnich  

przerw w dostawie prądu 

 

Już w lipcu 2012 roku w Raporcie Krajowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

pojawiło się ostrzeżenie, że od 2015 roku może nastąpić w Polsce niedobór energii 

elektrycznej. W raporcie tym czytamy m. in.:  

„Niedostatek mocy dyspozycyjnej w elektrowniach krajowych w stosunku  

do zapotrzebowania może (…) wystąpić od 2015 roku.  

W trakcie analizy nie uwzględniono co prawda zdolności importowych, danych na temat 

udzielonych warunków przyłączenia w sieciach dystrybucyjnych, potencjalnych 

możliwości pozyskania rezerwy interwencyjnej przez operatora systemu przesyłowego oraz 

potencjalnego aktywnego uczestniczenia odbiorców w zmniejszeniu zapotrzebowania, 

niemniej wyniki tej analizy stanowią sygnał o możliwości wystąpienia ewentualnego 

zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Ryzyko zaistnienia przerw  

w dostawach energii elektrycznej może pojawić się przede wszystkim w sytuacji, gdy 

możliwości importu będą ograniczone, a ekstremalne warunki pogodowe zbiegną się  

w czasie z okresem remontów jednostek wytwórczych i infrastruktury sieciowej. Powyższe 

wskazuje, że terminowość realizacji planowanych inwestycji może być jednym z istotnych  

czynników mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej  

w średnioterminowym horyzoncie czasowym” (s. 69). 

 

 



 

 

Obecna sytuacja związana z brakiem pełnego pokrycia na zapotrzebowanie niezbędnej 

mocy energii elektrycznej w Polsce i występującymi aktualnie ograniczeniami nie może 

więc być dla rządu i operatora energii zaskoczeniem.  

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z późn. 

zm.), proszę o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jakie działania podjął dotychczas Pani rząd oraz operator, czyli Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S. A., aby zapobiec zagrożeniom wynikającym z niedoboru 

energii elektrycznej i uchronić przed jego skutkami podmioty gospodarcze  

i odbiorców indywidualnych (wbrew zapewnieniom ograniczenia w dostawach 

energii dotyczą okresowo nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych,  

ale i gospodarstw domowych)? 

2. Jakie konkretne kroki podjął kierowany przez Panią rząd po wystąpieniu realnych 

zagrożeń i ograniczeń w zakresie dostaw energii elektrycznej, w celu poprawy 

obecnej sytuacji i zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego  

w przyszłości. 
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