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Harmonogram działań

Kodeks sieci dotyczy przyłączania odbioru (m.in. instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych) i został 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE jako Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. 
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Wstęp
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1) Preambuła

2) Przepisy ogólne

3) Przyłączanie instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego, instalacji dystrybucyjnych

przyłączonych do systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych:

a) wymogi ogólne,

b) procedura pozwolenia na użytkowanie.

4) Przyłączanie jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system

dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów:

a) wymogi ogólne,

b) procedura pozwolenia na użytkowanie.

Zawartość Rozporządzenia NC DC

Struktura Rozporządzenia NC DC

1) Tytuły

2) Rozdziały

3) Artykuły

4) Załączniki



Wstęp
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5) Zapewnienie zgodności:

a) przepisy ogólne,

b) testy zgodności.

c) symulacje zgodności,

d) monitorowanie przestrzegania wymogów.

6) Zastosowania i odstępstwa:

a) analiza kosztów i korzyści,

b) odstępstwa.

7) Niewiążące wytyczne i monitorowanie wdrożenia

8) Przepisy końcowe

9) Załączniki: zakresy częstotliwości i okresy, o których mowa w art. 12 ust. 1; zakresy napięcia i okresy, o których mowa w art. 13

ust. 1.

Zawartość Rozporządzenia NC DC



Zakres stosowania
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a) nowe instalacje odbiorcze przyłączone do systemu

przesyłowego;

b) nowe instalacje dystrybucyjne przyłączone do systemu

przesyłowego;

c) nowe systemy dystrybucyjne, w tym nowe zamknięte

systemy dystrybucyjne;

d) nowe jednostki odbiorcze wykorzystywane przez instalację

odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do

świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz

właściwych operatorów systemów i właściwych OSP.

Postanowienia Kodeksu – przedmioty objęte Rozporządzaniem (art. 1 ust. 1 NC DC):

Instalacje odbiorcze, instalacje i systemy

dystrybucyjne oraz jednostki odbiorcze

w dalszej części prezentacji występują pod

wspólną nazwą „odbiory”



Objęcie stosowaniem – podział nowy/istniejący
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• Odbiór jest już przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu tj. do 7 września 2016 r.

• Właściciel nieprzyłączonej jeszcze instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD zawarł ostateczną i

wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia odbiorczego w terminie do dwóch lat od wejścia w

życie NC DCC – tj. do 7 września 2018 r., po czym powiadomił o zawarciu umowy

właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie

niniejszego rozporządzenia – tj. do 7 marca 2019 r.

Zgodnie z zapisami Kodeksu na potrzeby jego stosowania odbiór uznaje się za 

istniejący, jeżeli (art. 4 ust. 1):



Objęcie stosowaniem – istniejącego

7

a) został zmodyfikowany w takim stopniu, że jego umowa przyłączeniowa musi zostać 

zmieniona w znacznym stopniu -> Procedura modernizacji;

b) organ regulacyjny 

lub 

w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi go objąć wszystkimi lub 

niektórymi wymogami NC DC na wniosek właściwego OSP.

Pozostałe odbiory będą sklasyfikowane jako nowe i będą w pełni podlegały pod wymogi NC DC

Organy regulacyjne mogą – na wniosek właściciela systemu HVDC, właściwego operatora systemu lub właściwego 

OSP – przyznać właścicielom systemu HVDC, właściwym operatorom systemów lub właściwym OSP odstępstwa od 

stosowania wymogu lub wymogów NC HVDC.

Istniejący odbiór będzie objęty stosowaniem NC DC, jeżeli (art. 4. ust. 1):



Działania w celu wdrożenia NC DC
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W oparciu o Art. 6 NC DC opracowane zostały przez OSP wymogi ogólnego stosowania, 

zatwierdzone przez Prezesa URE dnia 12 lutego 2019 r., dostępne na stronie internetowej 

www.pse.pl/dcc  

Wymogi ogólnego stosowania

Kryteria odstępstw

Zgodnie z Art. 51 Prezes URE ustalił kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw na 

podstawie Art. 52 i 53 NC DC. Kryteria dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl



Działania w celu wdrożenia NC DC
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 Opracowanie procedury weryfikacji zakresu modernizacji istniejących instalacji odbiorczych,

instalacji dystrybucyjnych oraz systemów dystrybucyjnych.

 Opracowanie procedury pozwolenia na użytkowanie oraz wykazu dokumentów

i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla odbioru.

 Opracowanie procedur testowania i symulacji wraz z procedurą dotyczącą wykorzystania

odpowiednich certyfikatów sprzętu oraz podziałem obowiązków między właścicielem odbioru a

właściwym operatorem systemu na potrzeby testów i symulacji.

Procedury i dokumenty zrealizowane przez PTPiREE (art. 35 ust. 3):



Działania w celu wdrożenia NC DC
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Procedura weryfikacji zakresu modernizacji istniejących instalacji odbiorczych, 

instalacji dystrybucyjnych oraz systemów dystrybucyjnych

Zastosowanie procedury i objęcie wymogami NC DC:

a) istniejącej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego,

b) istniejącej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego,

c) istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego „w głębi sieci NN, WN, SN i nN”,

d) istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego w zakresie automatyki SCO,

e) istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do innego systemu niż system przesyłowy.

Procedura miała na celu ulokowanie procesu określonego art. 4 ust.1, w obecne procesy Spółek, opisała

etapy procesu wraz z nowymi niezbędnymi załącznikami (których stosowanie wynika z opracowanej

procedury), które powinny być załączone wraz z procedurami.



Działania w celu wdrożenia NC DC
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Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykazu dokumentów i informacji na 

potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla odbioru

Zastosowanie procedury i objęcie wymogami NC DC:

a) nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego,

b) nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego,

c) nowych systemów dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych,

d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do

świadczenia usług regulacji zapotrzebowania.

Procedura określiła wzory wniosków oraz samych pozwoleń na użytkowanie wraz z nowymi niezbędnymi

załącznikami (których stosowanie wynika z opracowanej procedury) i powinny być załączone do

dokumentu.



Działania w celu wdrożenia NC DC
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Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykazu dokumentów i informacji na

potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla odbioru

Główne załączniki opracowane w ramach procedury tj. pozwoleń dla odbioru:

 pozwolenie na podanie napięcia (ang. Energisation Operational Notification - EON),

 tymczasowego pozwolenie na użytkowanie (ang. Interim Operational Notification - ION),

 ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (ang. Final Operational Notification - FON) oraz

 ograniczonego pozwolenia na użytkowanie (ang.Limited Operational Notification - LON).

Pozwolenie na podanie napięcia (EON), tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION), ostateczne pozwolenie na użytkowanie

(FON) oraz ograniczone pozwolenie na użytkowanie (LON) mają zastosowanie do punktów a), b) oraz nowych systemów

dystrybucyjnych pkt c), które przyłączono do systemu przesyłowego.

Dla przypadku z pkt c) nowy system dystrybucyjny nie posiadający bezpośredniego połączenia z systemem przesyłowym

określono wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań NC DC.

Dla pkt d) opracowana procedura określa dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania

(DRUD), ostateczne pozwolenie na użytkowanie (FON) oraz dokument instalacji.



Działania w celu wdrożenia NC DC
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Procedura testowania i symulacji wraz z procedurą dotyczącą wykorzystania

odpowiednich certyfikatów sprzętu oraz podziałem obowiązków między właścicielem

odbioru a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów i symulacji

Zastosowanie procedury i objęcie wymogami NC DC:

Właściwy operator systemu jest zobligowany do oceny zgodności odpowiednio instalacji odbiorczej, instalacji dystrybucyjnej,

systemu dystrybucyjnego, jednostki odbiorczej z wymogami mającymi zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia przez

cały okres funkcjonowania danego odbioru. W związku z tym ma prawo zażądać, aby właściciel instalacji odbiorczej, operator

systemu dystrybucyjnego lub operator zamkniętego systemu dystrybucyjnego przeprowadzał testy zgodności i symulacje

zgodności według powtarzalnego planu lub ogólnego programu bądź po każdej awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek

sprzętu, która może mieć wpływ na zgodność obiektu z wymogami niniejszego rozporządzenia. Na potrzeby realizacji procesu

weryfikacji spełnienia wymagań niezbędne jest określenie wykazu dostarczonych dokumentów, informacji oraz wymagań, które

mają być spełnione.

Procedura określiła wykaz dostarczanych dokumentów, informacji oraz wymagań, które mają być

spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora

zamkniętego systemu dystrybucyjnego.



Działania w celu wdrożenia NC DC
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Procedura testowania i symulacji wraz z procedurą dotyczącą wykorzystania

odpowiednich certyfikatów sprzętu oraz podziałem obowiązków między właścicielem

odbioru a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów i symulacji

Główne dokumenty opracowane w ramach procedury:

 procedura testowania i symulacji w celu potwierdzenia zdolności NC DC,

 programy ramowe dla testów zgodności i symulacji zgodności,

 zakres testów obiektowych i badań symulacyjnych, które mogą zostać certyfikatami,

 zakres wymagań, których spełnienie ma być potwierdzone certyfikatami,

 elementy wytycznych do programów certyfikacji, których celem jest minimalizacja na podstawowym

poziomie występowania tzw. śmieciowych certyfikatów,

 środki łagodzące w dwuletnim okresie przejściowym, gdy mogą wystąpić problemy z dostępnością

certyfikatów na rynku.



Wprowadzenie do Kodeksu DC
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