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Wstęp 

  

Nowe wymogi dla systemów HVDC i PPM DC wynikające z NC HVDC 

 

W dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia                             
26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci 
systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 
(w skrócie NC HVDC), które będą musiały spełniać przyłączane do sieci systemy wysokiego napięcia 
prądu stałego (zwane dalej: „systemami HVDC”) oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu 
stałego (zwane dalej: „PPM DC”).  

 

W art. 86 NC HVDC określono termin stosowania wymogów określonych przedmiotowym 
rozporządzeniu, który rozpoczyna się trzy lata po jego opublikowaniu tj. od 08 września 2019r. 
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Wstęp 

 

Postanowienia Kodeksu dotyczyć będą, co do zasady, (art. 3 ust. 1): 
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• 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; 
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Wstęp 

 

Nowe wymogi dla systemów HVDC i PPM DC wynikające z  NC HVDC 

 

Zgodnie z NC HVDC od dnia 08 września 2019 r. obowiązują opracowane 
i zatwierdzone na gruncie krajowym wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania do sieci 
systemów HVDC oraz PPM DC (art. 86 NC HVDC). 

 

 

 

 

Każdy przyłączany nowy system HVDC oraz PPM DC do krajowej sieci elektroenergetycznej musi spełnić 
wymogi techniczne, opracowane przez OSP lub właściwego operatora systemu oraz zatwierdzone przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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Istniejące systemy HVDC oraz  moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego  

Systemy HVDC oraz  moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego wg  NC HVDC 
uznaje się za istniejący 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. 

 

Systemy HVDC oraz  moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego uznane za istniejące, co do 
zasady, nie są zobowiązane do spełnienia wymogów określonych na podstawie NC HVDC.  
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Wymogi NC HVDC względem modernizacji 

 

NC HVDC - art. 4 ust. 1 lit a) 

 

Istniejące systemy HVDC i istniejące moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego nie podlegają wymogom 
niniejszego rozporządzenia poza wymogami zawartymi w art. 26, 31, 33 i 50, chyba że:  
 

a) system HVDC lub moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego został zmodyfikowany w takim stopniu, że 
dotycząca go umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu zgodnie z następującą procedurą:  

 

 (i) właściciele systemów HVDC lub modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, którzy zamierzają 
przeprowadzić modernizację obiektu lub wymianę urządzeń, co ma wpływ na zdolności techniczne systemu 
HVDC lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, zgłaszają z wyprzedzeniem swoje plany do 
właściwego operatora systemu; 

 

(ii) jeżeli właściwy operator systemu jest zdania, że zakres modernizacji lub wymiany urządzeń wymaga zawarcia 
nowej umowy przyłączeniowej, wówczas powiadamia właściwy organ regulacyjny lub, w stosownych 
przypadkach, państwo członkowskie, oraz 

 

(iii) właściwy organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie decyduje o tym, czy 
konieczna jest zmiana obowiązującej umowy przyłączeniowej, czy też potrzebna jest nowa umowa 
przyłączeniowa, oraz które wymogi niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie; lub  (..)” 
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Procedury na potrzeby art. 4 ust. 1 lit a) NC HVDC 

 

Wdrożenie art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC 
  

W celu stosowania art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC w ramach PTPiREE została opracowana jednolita 
dla wszystkich Operatorów procedura objęcia wymogami NC HVDC istniejące obiekty. 
 

Procedura ta polega na powiadomieniu właściwego operatora systemu przez właściciela istniejącego systemu HVDC 
lub właściciela istniejącego PPM DC o planowanej modernizacji obiektu lub wymiany urządzeń, jeśli zmiana taka ma 
wpływ na zdolności techniczne tego obiektu. Powyższe powiadomienie powinno być  przed złożeniem wniosku o 
określenie warunków przyłączenia. 
 

Właściwy operator systemu dokonuje analizy powiadomienia oraz ocenia czy zakres modernizacji lub wymiany 
urządzeń jest taki, że konieczna jest nowa umowa przyłączeniowa, a jeśli tak, to powiadamia o tym właściwy organ 
regulacyjny.  
 

Organ regulacyjny decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowiązującej umowy przyłączeniowej, czy też 
potrzebna jest nowa umowa przyłączeniowa oraz które wymogi wynikające z NC HVDC mają zastosowanie. 
 

W procedurze uwzględniono również możliwość określenia wymagania dostosowania się do 
obowiązujących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci (IRiESD lub IRiESP). 
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Ujęcie procesu art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC w procesie przyłączania 
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Dziękuję za uwagę 


