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Cel Kodeksu NC HVDC

Główne informacje nt. Kodeksu NC HVDC:
• Kodeks sieci dotyczący przyłączania do systemu elektroenergetycznego systemów wysokiego napięcia prądu
stałego (systemów HVDC) i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (PPM DC) został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym UE jako Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. i wszedł
w życie 28 września 2016 r. Faktycznie wymogi określone w rozporządzeniu i na jego podstawie stosowane będą
od dnia 8 września 2019 r.
• Kodeks pomaga wprowadzić uczciwe warunki konkurencji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej, zapewnić
bezpieczeństwo systemu oraz integrację odnawialnych źródeł energii elektrycznej, a także ułatwić obrót energią
elektryczną w całej Unii.
• Kodeks nakłada również obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie zdolności systemów HVDC oraz
modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przez operatorów systemów w przejrzysty
i niedyskryminacyjny sposób, w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii.
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Zakres przedmiotowy NC HVDC (I)
Główne obszary, które reguluje Kodeks NC HVDC:
• Zasady kwalifikacji systemów HVDC jako nowych lub istniejących dla celów stosowania
Kodeksu (art. 4 ust. 2 NC HVDC).

• Zakres i sposób opracowania wymogów dla przyłączania systemów HVDC i PPM DC
(art. 5, Tytuł II, Tytuł III, Tytuł IV NC HVDC).
• Opracowanie procedury pozwolenia na użytkowanie (Tytuł V NC HVDC).
• Monitorowanie i zapewnienie zgodności (Tytuł VI NC HVDC)
• Określenie kryteriów odstępstw dla wymogów Kodeksu (Tytuł VII NC HVDC).
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Zakres przedmiotowy NC HVDC (II)
Postanowienia Kodeksu dotyczyć będą, co do zasady, (art. 3 ust. 1 NC HVDC):
• nowych systemów HVDC łączących obszary synchroniczne lub obszary regulacyjne, w tym systemów back-to-back;
• nowych systemów HVDC łączących moduły parku energii z siecią przesyłową lub siecią dystrybucyjną;
• nowych osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączane do sieci przesyłowej;
• nowych osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączane do sieci dystrybucyjnej,
wywołujących skutki transgraniczne;
PPM DC połączony za
pomocą systemu HVDC

Systemy HVDC łączące
PPM DC z siecią
przesyłową lub siecią
dystrybucyjną

Systemy HVDC łączące obszary
synchroniczne
lub
obszary
regulacyjne, w tym systemów
back-to-back

Osadzone systemy HVDC
w ramach jednego
obszaru regulacyjnego,
które są przyłączane
do sieci przesyłowej lub
do sieci dystrybucyjnej,
wywołujące skutki
transgraniczne

Punkty przyłączenia
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Harmonogram głównych działań wdrożeniowych
2016
III kw.
Rozporządzenie

1

2017

IV kw.

I kw.

II kw.
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2018
III kw.

I kw.

IV kw.

II kw.

2019
III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.
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Przygotowanie wymogów określonych w rozporządzeniu

Wymogi ogólnego stosowania

Wymogi ogólnego
stosowania

Przygotowanie wymogów ogólnego stosowania

Klasyfikacja systemu
jako istniejący

Okres zgłoszenia instalacji istniejących
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5

7

8
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Nowe instalacje

Kryteria odstępstw

Kryteria odstępstw

Określenie Kryteriów Odstępstw

1

08.09.2016 – Opublikowanie rozporządzenia

2

28.09.2016 – Wejście w życie rozporządzenia

3

08.09.2019 – Początek stosowania wymogów określonych w NC HVDC

4

28.09.2018 – Przedstawienie do zatwierdzenia propozycji wymogów
ogólnego stosowania

5

28.03.2019 – Zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania

9

10

6

08.09.2019 r. – Termin stosowania wymogów ogólnego stosowania

7

28.09.2018 r. – Termin na podpisanie umów na główną instalację wytwórczą lub
system HVDC

8

28.03.2019 r. – Termin zgłaszania systemów istniejących

9

17.10.2017 r. – Publikacja Kryteriów Odstępstw

10

08.09.2019 r. – Termin stosowania odstępstw
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Istniejące systemy HVDC oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego
Art. 5 ust. 4 NC HVDC nakłada na OSP oraz właściwych operatorów
systemu obowiązek opracowania, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5
ust. 3 NC HVDC, propozycji wymogów dla systemów HVDC.
Propozycje wymogów dzieli się na:
• Wymogi ogólnego stosowania
W oparciu o art. 5 ust.1 NC HVDC:
Wymogi ogólnego stosowania, które zostaną ustanowione przez właściwych
operatorów systemów lub OSP na podstawie przepisów rozporządzenia, podlegają
zatwierdzeniu przez podmiot wyznaczony przez państwo członkowskie i są
publikowane. Podmiotem wyznaczonym jest organ regulacyjny, chyba że państwo
członkowskie postanowi inaczej. W związku z powyższym Wymogi ogólnego
stosowania należało przedłożyć do zatwierdzenia.
W związku z powyższym wymogi ogólnego stosowania zostały zatwierdzone
przez Prezesa URE dnia 20 marca 2019 r.
i zaczęły obowiązywać od dnia 8 września 2019 r.
Wymogi specyficzne dla obiektu
Zgodnie z art. 5 ust. 2. NC HVDC:
Państwa członkowskie mogą wprowadzić obowiązek zatwierdzania przez wyznaczony
podmiot szczegółowych wymogów dotyczących konkretnych systemów HVDC, które to
wymogi są określane przez właściwych operatorów systemów lub OSP na podstawie
przepisów niniejszego rozporządzenia. Obecnie nie wprowadzono obowiązku zgodnie
z art. 5 ust. 2 NC HVDC i w związku z tym wymogi specyficzne dla obiektu nie
podlegają przedłożeniu do Prezesa URE w celu zatwierdzenia.
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Nowe wymogi dla systemów HVDC i PPM DC wynikające z NC HVDC

Wymogi w zakresie przyłączania do sieci
systemów HVDC oraz PPM DC

Każdy przyłączany nowy system HVDC oraz PPM DC do krajowej sieci
elektroenergetycznej będzie musiał spełnić wymogi techniczne, opracowane
przez OSP / właściwego operatora systemu oraz zatwierdzone przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
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Klasyfikacja nowe vs. istniejące (I)
Systemy HVDC oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego wg NC HVDC uznaje
się za istniejące jeżeli (art. 4 ust. 2 NC HVDC):
• jest już przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; lub
• właściciel systemu HVDC lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego zawarł
ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji wytwórczej lub urządzeń HVDC
w terminie do dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Właściciel systemu HVDC
lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego musi powiadomić o zawarciu umowy
właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia - tj. do 28 marca 2019 r.
Istniejące systemy HVDC nie podlegają wymogom NC HVDC poza wymogami zawartymi
w art. 26, 31, 33 i 50 Kodeksu (pozwarciowe odtworzenie mocy czynnej, zdolność do tłumienia
podsynchronicznych interakcji skrętnych, odporność systemu HVDC, jakość zasilania)
– art. 4 ust. 1 NC HVDC.
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Istniejące systemy HVDC / PPM DC objęte wymogami

Istniejący system HVDC/PPM DC będzie objęty stosowaniem NC HVDC, jeżeli:
a) system HVDC/PPM DC 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 objąć
system HVDC/PPM DC wszystkimi lub niektórymi wymogami NC HVDC na wniosek właściwego
OSP.
Pozostałe systemy HVDC/ PPM DC będą sklasyfikowane jako nowe i będą w pełni podlegały
pod wymogi NC HVDC
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 (Tytuł VII).
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Kryteria derogacji
Urząd Regulacji Energetyki opracował zgodnie z art. 79 i 80 NC HVDC treść kryteriów odstępstw (derogacji) dla NC
HVDC, a następnie ogłosił ich publiczne konsultacje. Po zakończeniu procesu konsultacji, uwzględniając zgłoszone
uwagi, dnia 17 października 2017 r. Prezes URE opublikował ostateczną treść kryteriów odstępstw na stronie:
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7242,Komunikat-nr-742017.html:
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Informacje z procesu wdrażania NC HVDC

Szczegółowe informacje nt. procesu wdrażania Kodeksu NC HVDC, wraz z treścią wymogów, materiałami ze spotkań
konsultacyjnych i pełnym spektrum działań podjętych w tym zakresie znajdą Państwo na stronie:

https://www.pse.pl/hvdc
Wszystkie opracowane dokumenty opracowane w związku z wdrażaniem NC HVDC znajdują się na stronie:
https://www.pse.pl/dokumenty
w zakładce Kodeksy sieci / NC HVDC.
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Dziękuję za uwagę

