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Podział zakresu kodeksów operacyjnych
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Informacje ogólne, podstawy prawne

• Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL), to kodeks operacyjny

określający wymagania wobec OSP, OSD oraz tzw. "significant grid users” (SGUs, tj. uczestników rynku

obejmujących m. in. wytwórców, odbiorców i inne podmioty, których funkcjonowanie ma wpływ na pracę

systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie klarownych ram prawnych dla

pracy systemów, ułatwienia obrotu energią elektryczną, zapewnienia bezpieczeństwa systemu,

zapewnienia dostępności i wymiany danych pomiędzy OSP i zainteresowanymi stronami,

ułatwienia integracji OZE, bardziej efektywnego wykorzystania sieci oraz zwiększenia

konkurencji. Wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r.,

weszły w życie w dniu 14 września 2017 r.

• Rozporządzenie powstało z połączenia projektów: Operational Security (NC OS) - w zakresie

bezpieczeństwa pracy systemu / bezpieczeństwa ruchowego, Operational Planning & Scheduling

(OP&S) - w zakresie planowania operacyjnego oraz grafikowania i Load-Frequency Control & Reserves

(LFC&R) - w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw operacyjnych.
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Informacje ogólne, podstawy prawne 

• SGU w rozumieniu kodeksu SO GL (art. 2)

o Istniejący i nowi wytwórcy (B,C oraz D) (pow. 200 kW mocy generowanej),

o Istniejące i nowe instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego,

o Istniejące i nowe zamknięte systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego,

o Istniejące i nowe instalacje odbiorcze, zamknięte systemy dystrybucyjne i osoby trzecie, pełniące

usługi w zakresie zarządzania stroną popytową bezpośrednio dla OSP,

o Dostawcy usług redispachingu i rezerwy czynnej,

o Istniejące i nowe instalacja HVDC,

• Różnica pomiędzy „Wytycznymi” (Guidelines) a „Kodeksem Sieci” (Network Code)

o Dla Kodeksów Sieci nie ma potrzeby opracowywania dodatkowych metod, zasad itp. o zasięgu

międzynarodowym tj. takich które byłyby wspólnie zatwierdzane przez więcej niż jednego

krajowego regulatora (URE). Dla Wytycznych istnieje konieczność opracowania metod, zasad o

zasięgu międzynarodowym.

Dla Wytycznych SO GL jednym z kilku opracowań o zasięgu międzynarodowym była np.

- Propozycja wszystkich OSD w sprawie kluczowych wymogów organizacyjnych funkcji i zakresów

odpowiedzialności (KORRR).
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Główne obszary tematyczne wytycznych SO GL

• Wymogi i zasad dotyczące bezpieczeństwa pracy;

• Zasady i zakresy odpowiedzialności dotyczące koordynacji i wymiany danych

pomiędzy OSP, OSD oraz SGU w zakresie planowania operacyjnego oraz pracy

w czasie zbliżonym do rzeczywistego;

• Zasady szkoleń i certyfikacji pracowników OSP;

• Koordynacja analiz bezpieczeństwa pracy;

• Wymogi w zakresie koordynacji wyłączeń;

• Wymogi w zakresie opracowywania grafików wymiany pomiędzy obszarami

regulacyjnymi OSP;

• Zasady ustanawiania ram w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw

(LFCR).
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Wejście w życie w życie kodeksu – 14 września 2017

• Na postawie ar. 27 ust. 3 Wytycznych SO GL wszyscy operatorzy systemów przesyłowych zostali

zobowiązani do określenia wartości bazowych napięcia na jednostkę względną (pu).

• PSE S.A., jako wyznaczony OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w dn. 14 września 2017

określiła następujące wartości bazowe napięcia: 400, 220 oraz 110 kV w formie komunikatu.

• Zgodnie z ar. 27 ust. 1 Wytycznych SO GL każdy OSP dokłada starań w celu zapewnienia utrzymywania

napięcia podczas stanu normalnego w stanie ustalonym w punktach przyłączenia systemu

przesyłowego w zakresach określonych w tabelach 1 i 2 w załączniku II do Wytycznych.

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego -§38.1 ust. 2 napięcie w stanie normalnym

dla sieci 110 kV mieści się w zakresie 99kV – 121 kV.

• Analogiczne różnice występują przy określeniu parametrów jakościowych częstotliwości.
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Wejście w życie w życie kodeksu – 14 września 2017
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Porównanie zakresu dopuszczalnych napięć oraz częstotliwości w systemie el-en. W obliczu nowych regulacji SO GL.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w 

sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego

Rozporządzenie Komisji UE ustanawiające 

wytyczne dotyczące pracy systemu 

przesyłowego

Napięcie znamionowe dla sieci 110 kV +/- 10%, tj. od 99 kV do 121 kV Od 99 kV do 122,98 kV

Napięcie znamionowe dla sieci 220 kV +/- 10%, tj. od 198 kV do 242 kV Od 198 kV do 245,96 kV

Napięcie znamionowe dla sieci 400 kV + 5%/-10%, tj. od 360 kV do 420 kV Od 360 kV do 420 kV

Wartość średnia częstotliwości mierzonej 

przez 10 sekund w punkcie przyłączenia

50 Hz +/- 1% przez 99,5% tygodnia, tj. od 

49,5 do 50,5 Hz
Nie występuje w SO GL

50 Hz +4% / -6% przez 100% tygodnia, tj. od 

47 do 52 Hz
Nie występuje w SO GL

Standardowy zakres częstotliwości* od 49,95 do 50,05 (odchyłka  ± 50 mHz)

Maksymalna odchyłka częstotliwości 

chwilowej*

Nie występuje w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki
800 mHz, tj. od 49,2 do 50,8 Hz 

Maksymalna odchyłka częstotliwości w 

stanie ustalonym*

Nie występuje w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki
200 mHz, tj. od 49,8 do 50,2 Hz

Maksymalna liczba minut poza 

standardowym zakresem częstotliwości

Dopuszczalne odchylenie poza zakresem od 

49,5 Hz do 50,5 Hz przez 0,5% tygodnia

Dopuszczalne odchylenie w zakresie od 49,8 

Hz do 50,2 Hz przez 15 000 minut w skali 

roku

*)„dane dotyczące częstotliwości chwilowej” oznaczają zbiór danych z pomiarów całościowej częstotliwości systemu dla obszaru 

synchronicznego, przy czym okres pomiaru jest nie dłuższy niż jedna sekunda i jest wykorzystywany na potrzeby oceny jakości 

częstotliwości systemu; 

„odchyłka częstotliwości chwilowej” oznacza zbiór danych z pomiarów odchyłek częstotliwości systemu dla obszaru synchronicznego,

przy czym okres pomiaru jest nie dłuższy niż jedna sekunda i jest wykorzystywany na potrzeby oceny jakości częstotliwości systemu; 



SO GL – Wymiana danych Art. 40-53 Harmonogram
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Wytyczne SO GL

Propozycja wszystkich OSP dot. „kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i 

zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych” – tzw. KORRR

Procedura wymiany danych pomiędzy operatorami

Zatwierdzenie przez URE krajów członkowskich UE metody tzw. KORRR 

0 m.

6 m.

12 m.

Propozycja zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i 

prowadzenia ruchu w KSE 18 m.

Zatwierdzenie przez URE propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb 

planowania pracy i prowadzenia ruchu w KSE 24 m.



SO GL – Wymiana danych podział
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Stany pracy systemu „zagrożenia” i „odbudowy”

na podstawie Rozporządzania SO GL 2017/1485 – art. 18

• System przesyłowy znajduje się w stanie zagrożenia, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z

poniższych warunków (art. 18 ust.3) :

a) występuje co najmniej jedno naruszenie granic bezpieczeństwa pracy OSP określonych zgodnie z art.

25.

b) częstotliwość nie spełnia kryteriów dla stanu normalnego i stanu alarmowego

c) uruchomiono przynajmniej jeden środek z planu obrony systemu OSP.

d) wystąpiła awaria funkcjonowania narzędzi, środków i urządzeń określonych zgodnie z art. 24 ust. 1,

skutkująca niedostępnością tych narzędzi, środków i urządzeń przez okres dłuższy niż 30 minut.

• System przesyłowy znajduje się w stanie zaniku zasilania, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z

poniższych warunków:

a) utrata więcej niż 50% odbioru na obszarze regulacyjnym odpowiedniego OSP

b) całkowity brak napięcia przez co najmniej 3 minuty w obszarze regulacyjnym odpowiedniego OSP

• System przesyłowy znajduje się w stanie odbudowy systemu, gdy OSP znajdujący się w stanie

zagrożenia lub w stanie zaniku zasilania zaczął uruchamiać środki ze swojego planu odbudowy.
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Kluczowe produkty wynikające z Kodeksu NC ER
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Plan obrony systemu – Środki

Wdrożenie Planu Obrony art. 12 NC ER

• OSP powiadamia OSD, SGU i dostawców usług w zakresie obrony o konieczności 

wdrożenia środków w ich instalacjach, w terminie do 18 grudnia 2018 r.

• OSP, OSD, SGU i dostawcy usług w zakresie obrony wdrażają środki przewidziane w planie 

obrony w swoich instalacjach w terminie do 18 grudnia 2019 r.

Uwaga: W pismach do OSD jako środek Planu obrony podlegający wdrożeniu u OSDp

wskazano automatykę odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości (SCO) z czasem 

mniejszym bądź równym 300 ms.  Czas działania należy rozumieć jako czas reakcji 

urządzenia realizującego automatykę SCO (czas całkowity działania urządzenia), w celu 

wystawienia sygnału sterującego na wyłącznik, dystrubucję sygnału sterowania wyłącznika i 

czas własny wyłącznika. Ze względu że wymieniony środek odnosci się do zapisów art. 15 

ust. 5-8 NC ER datą wdrożenia jest 18 grudnia 2022 r. 

Wymóg powyższy dotyczy istniejących instalacji. Dla instalacji uznanych za nowe w 

rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 (Kodeks NC DC) czas działania oraz 

pozostałe wymogi zgodnie z wymogami ogólnego stosowania (Czas 150 ms, blokada 

działania od kierunku przepływu mocy czynnej). 

• Każdy OSD, SGU i dostawca usług w zakresie obrony:

• Wdraża środki w swoich instalacjach.

• Powiadamia o wdrożeniu OSP. ( W związku z powyższym do dn. 18.12.2022 OSD 

przekazują powiadomienie do OSP o wdrożeniu środków z Planu obrony systemu). 

• Utrzymuje wdrożone środki w swoich instalacjach.
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Plan obrony systemu – Środki

Automatyka w przypadku spadku częstotliwości art. 15.

• Automatyczne odłączenie odbioru – SCO (załącznik do NC ER)

o Działanie obowiązkowe dla sieci OSP i OSD.

o Działanie zaprogramowane w sposób minimalizujący wpływ na odłączenie modułów wytwarzania oraz

biorące pod uwagę charakterystyki wytwarzania i odbioru.

o Działanie nie powodujące ryzyka przeciążeń lub wystąpienia lawiny napięciowej z powodu przekroczenia

poziomów napięć w węzłach sieci.

o Działanie bezzwłoczne (bez zaprogramowanej zwłoki czasowej) – z uwzględnieniem/dopuszczeniem czasów

własnych przekaźników i łączników.

o Nie mniej niż 6 stopni.

o Początek działania 49 Hz.

o Koniec działania 48 Hz.

o Minimalna redukcja obciążenia w każdym stopniu 5% zapotrzebowania bieżącego.

o Maksymalna redukcja w każdym stopniu 10% zapotrzebowania bieżącego.

o Sumaryczna redukcja w całym zakresie działania 45% zapotrzebowania bieżącego.

o Programowanie w wielkościach netto zapotrzebowania.
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Czasy całkowite działania: 300 ms dla istniejących instalacji, 

150 ms dla nowych oraz uznanych za nowe. 



Plan odbudowy – art. 23 NC ER

Środki – System łączności głosowej

Artykuł 41 (NC ER) Systemy komunikacji

• Każdy OSD i SGU zidentyfikowany zgodnie z art. 23 ust. 4 lit. b) i c), każdy dostawca usług w

zakresie usługi odbudowy i każdy OSP ma zainstalowany system komunikacji głosowej z

wystarczającym nadmiarowym sprzętem i źródłami rezerwowego zasilania, aby umożliwić

wymianę informacji na potrzeby planu odbudowy przez okres co najmniej 24 godzin w razie

całkowitego braku zewnętrznego zasilania energią elektryczną lub w razie awarii

któregokolwiek pojedynczego urządzenia działającego w systemie komunikacji głosowej.

Państwa członkowie mogą określić wymóg minimalnego rezerwowego zasilania przez okres

dłuższy niż 24 godziny.

• OSP opracował dokument opisujący wymogi techniczne jakie powinny spełniać systemu

komunikacji. Dokument NCER – WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

GŁOSOWEJ. Jest on publicznie dostępny na stronie internetowej www.pse.pl.
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Plan odbudowy – art. 23 NC ER

Wykaz rozdzielni, istotnych dla procedur ujętych w planie odbudowy; 

Wymogi jakie muszą spełnić rozdzielnie uznane za istotne w przypadku utraty zewnętrznego

zasilania*

a) zdolność do pracy autonomicznej rozdzielni przez 24 godziny przy zachowaniu jego

podstawowych zdolności ruchowych

b) komunikacja obiektu (łączność głosowa z właściwym centrum dyspozytorskim)

c) Zdolność wykonywania łączeń, wyłącznikami w polach NN, WN oraz SN (w zakresie pól

funkcyjnych)

d) Zdolność podania napięcia od strony WN do pola potrzeb własnych

e) Możliwość przesyłania danych pomiarowych z pól NN, WN i SN (w zakresie pól funkcyjnych) do

centrum dyspozytorskiego właściwego OSD (o ile posiada odwzorowanie).

* Zdolności określone na podstawie dokumentu: PLAN TESTÓW WYTYCZNE TESTOWANIA DLA OBIEKTÓW, NARZĘDZI I URZĄDZEŃ W

ZAKRESIE WYMAGAŃ ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W „PLANIE OBRONY SYSTEMU” LUB „PLANIE ODBUDOWY” umieszczonego na stronie:

https://www.pse.pl/konsultacje-aktywne/konsultacje-spoleczne-propozycji-planu-testow-opracowanego-na-podstawie-nc-er2 do konsultacji

społecznych od dn. 01.08.2019 r.
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Plan Testów na bazie NC ER

• Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. g) Kodeksu Sieci NC ER, PSE S.A. jako operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: OSP), 

zobowiązane zostały do opracowania planu testów, który następnie w terminie do 18.12.2019 r.

zostanie przedłożony do akceptacji Prezesowi URE.

PSE S.A. opracowały i udostępniły na stronie internetowej propozycję planu testów. Zgodnie z 

art. 7 ust. 1 NC ER OSP jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych z 

zainteresowanymi stronami, w tym w szczególności z OSD, dostawcami usług w zakresie 

obrony, dostawcami usług w zakresie odbudowy, SGU (m.in. istniejące i nowe moduły 

wytwarzania energii sklasyfikowane jako moduły typu C i D zgodnie z kryteriami określonymi w 

art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, istniejące i nowe instalacje odbiorcze przyłączone 

do systemu przesyłowego).

• Uwagi do treści dokumentu można było zgłaszać w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 

2019 r. 
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Dziękuję za uwagę

w razie pytań zapraszam do kontaktu: 

grzegorz.kuczkowski@energa.pl

Przy tworzeniu prezentacji wykorzystano m.in. dokumenty udostępnione przez OSP na stronie internetowej www.pse.pl


