
Łochów, 3 października 2019r. 

Ogólne wprowadzenie do wymagań Rozporządzenia NC ER 

dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów 

elektroenergetycznych 

Grzegorz Kuczkowski (ENERGA-OPERATOR SA) 

Rafał Kuczyński (PSE S.A.) 



Agenda 
 
 

1. Podstawowe informacje o wejściu w życie 

2. Kodeks NC ER w ramach tzw. kodeksów operacyjnych 

3. Stany pracy systemu w których zastosowanie ma Kodeks NC ER 

4. Cel realizowany przez Kodeks NC ER 

5. Zakres podmiotowy 

6. Określenie SGU w rozumieniu NC ER 

7. Kluczowe produkty wynikające z Kodeksu NC ER 



1. Podstawowe informacje o wejściu w życie 
 
 
 

• Źródłem przygotowania tzw. Kodeksów Sieci jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) Nr  714/2009 z dnia 13  lipca  2009  r. w sprawie warunków dostępu do 

sieci w  odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej  i  uchylające rozporządzenie  (WE) 

nr  1228/2003. Kodeks NC ER przyjęty został na podstawie Art. 6 Rozporządzenia 714/2009 

• Kodeks NC ER to ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające 

kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.  

• W Ustawie Prawo Energetyczne w Art. 9g ust. 12 dodatkowo wskazano na konieczność stosowania przez 

użytkowników systemu dokumentów powstałych na podstawie Rozporządzenia 714/2009 w tym 

również powstałych na podstawie Art. 6 Rozporządzenia 714/2009.  

• Kodeks wszedł w życie w dn. 18.12.2017 z wyjątkiem artykułów dot. automatyki SCO (Art. 15 ust. 5-8), 

systemów komunikacji głosowej (Art. 41), oraz krytycznych narzędzi i urządzeń w tym również rozdzielni 

uznanych za niezbędne dla procedur ujętych w planie odbudowy zdolnych do pracy przez 24 godziny od 

utraty zewnętrznego zasilania (Art. 42 ust. 1,2,5) które obowiązywać będą od 18.12.2022. 



2. Kodeks NC ER w ramach tzw. kodeksów operacyjnych 
 

 
 



2. Kodeks NC ER w ramach tzw. kodeksów operacyjnych c.d. 
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3. Stany pracy systemu w których zastosowanie ma Kodeks NC ER 
 
 
 

Stany pracy systemu 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. 



4. Cel realizowany przez Kodeks NC ER 
 
 
 Artykuł 1 Przedmiot  

Do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracy, zapobiegania rozprzestrzenianiu się lub pogłębianiu 

incydentu, aby uniknąć rozległego zakłócenia i stanu zaniku zasilania, jak również aby umożliwić sprawną i 

szybką odbudowę systemu elektroenergetycznego ze stanu zagrożenia lub stanu zaniku zasilania, w 

niniejszym rozporządzeniu ustanawia się kodeks sieci, który określa wymogi dotyczące:  

a) zarządzania przez OSP stanami zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu;  

b) koordynacji pracy systemu w całej Unii w stanach zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu;  

c) symulacji i testów służących zagwarantowaniu niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy wzajemnie 

połączonych systemów przesyłowych do stanu normalnego ze stanu zagrożenia lub zaniku zasilania;  

d) narzędzi i urządzeń potrzebnych do zagwarantowania niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy 

wzajemnie połączonych systemów przesyłowych do stanu normalnego ze stanu zagrożenia lub zaniku 

zasilania. 



5. Zakres podmiotowy 
 
 
 Artykuł 2  

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do OSP, OSD, SGU, dostawców usług w zakresie obrony, 

dostawców usług w zakresie odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług 

bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej („NEMO”) oraz innych jednostek 

wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 (CACM) 

i rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1719 (FCA). 

 

 

 



6. Określenie SGU w rozumieniu NC ER 
 
 
 W ramach kodeksów operacyjnych SO GL oraz NC ER posługujemy się skrótem SGU (z ang. Significant Grid User), 

przy czym należy podkreślić że w obu tych dokumentach zbiór tych podmiotów jest różny.  

W rozumieniu NC ER podmiotem SGU jest: 

- Istniejący i nowy moduł wytwarzania energii typu C i D.  

- Istniejący i nowy moduł wytwarzania energii sklasyfikowany jako moduł typu B zgodnie z kryteriami określonymi w 

art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/631, w przypadku gdy zostaną zidentyfikowany jako SGU zgodnie z art. 11 

ust. 4 i art. 23 ust. 4;  

- Istniejąca i nowa instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego; 

- Istniejące i nowe zamknięte systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego; 

- Dostawcy zapewniających agregowanie modułów wytwarzania energii lub instalacji odbiorczych w drodze agregacji 

oraz dostawców rezerw mocy czynnej zgodnie z tytułem 8 rozporządzenia (UE) 2017/1485. 

- Istniejących i nowych systemów wysokiego napięcia prądu stałego („HVDC”) oraz modułów parku energii z 

podłączeniem prądu stałego zgodnie z kryteriami określonymi w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 

(1). 

 

 



7. Kluczowe produkty wynikające z Kodeksu NC ER 
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