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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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a) nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu 

przesyłowego; 

 

b) nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do 

systemu przesyłowego;  

 

c) nowych systemów dystrybucyjnych, w tym nowych 

zamkniętych systemów dystrybucyjnych;  

 

d) nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez 

instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do 

świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz 

właściwych operatorów systemów i właściwych OSP.  

Postanowienia Kodeksu dotyczyć będą, co do zasady, (art. 3 ust. 1 NC DC): 

Instalacje odbiorcze, instalacje i systemy 

dystrybucyjne oraz jednostki odbiorcze  

w dalszej części prezentacji zwane  

są łącznie „odbiorami” 
 



Istniejący odbiór 
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Istniejący odbiór będzie objęty stosowaniem NC DC, jeżeli:  

(Art. 4. ust. 1) 
 

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. 

 

 

 

 

 



Instalacja nowa/istniejąca 
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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): 
 



Działania w celu wdrożenia NC DC 
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Wymogi ogólnego stosowania 

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 

 

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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Zadania zrealizowane przez PTPiREE: 



Wprowadzenie do Kodeksu DC 
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