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Wstęp 

2 

Nowe wymogi dla odbioru wynikające z  NC DC 

 

W dniu 7 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia  

17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (w skrócie NC DC) 

i określający wymogi, które w przyszłości będą musiały spełniać przyłączane do sieci instalacje 

odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, instalacje dystrybucyjne przyłączone do 

systemu dystrybucyjnego, systemy dystrybucyjne oraz jednostki odbiorcze.  

 

Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, instalacje dystrybucyjne przyłączone 

do systemu przesyłowego, systemy dystrybucyjne oraz jednostki odbiorcze  

w dalszej części prezentacji zwane są łącznie „odbiorami”. 
 



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): 



Wstęp 
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Nowe wymogi dla odbiorów wynikające z  NC DC 

Zgodnie z NC DC od dnia 18 sierpnia 2019 r. obowiązywać będą opracowane 

i zatwierdzone na gruncie krajowym wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania do 

sieci odbiorów (art. 59 NC DC). 

 

 

Każdy przyłączany nowy odbiór do sieci elektroenergetycznej będzie musiał spełnić wymogi 

techniczne, opracowane przez OSP lub właściwego operatora systemu oraz zatwierdzone 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

 

 



Uznanie obiektu za istniejący  

Zgodnie z art. 2 NC DC instalację odbiorczą przyłączoną do systemu przesyłowego, instalację 

dystrybucyjną przyłączoną do systemu przesyłowego, system dystrybucyjny lub jednostkę odbiorczą, 

która jest lub może być wykorzystywana przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny 

do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwego operatora systemu lub właściwego 

OSP, uznaje się za istniejące, jeżeli:  

a) są już przyłączone do sieci w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; lub  

b) właściciel instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego 

urządzenia odbiorczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Właściciel instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego 

operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 
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Podstawa prawna – art. 4 ust. 1 lit.a) NC DC 

„Wymogi określone w niniejszym Rozporządzeniu nie mają zastosowania do istniejących instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego, 

istniejących instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, istniejących systemów dystrybucyjnych, ani do istniejących jednostek odbiorczych, 

które są lub mogą być wykorzystywane przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz 

właściwego operatora systemu lub właściwego OSP, chyba że: 

 

a)  istniejąca instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego, istniejąca instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego, istniejący 

system dystrybucyjny lub istniejąca jednostka odbiorcza w ramach instalacji odbiorczej przyłączonej pod napięciem powyżej 1 000 V lub zamkniętego systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego pod napięciem powyżej 1 000 V zostały zmodyfikowane w takim stopniu, że dotycząca ich umowa przyłączeniowa musi zostać 

zmieniona w znacznym stopniu zgodnie z następującą procedurą: 

(i) właściciele instalacji odbiorczych, OSD lub OZSD, którzy zamierzają przeprowadzić modernizację instalacji lub wymianę urządzeń, co ma wpływ na 

zdolności techniczne danej instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego, 

systemu dystrybucyjnego lub jednostki odbiorczej, 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 określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie; lub (..)” 
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Opracowane procedury na potrzeby art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC: 

W ramach PTPiREE opracowane zostały procedury objęcia wymogami NC DC dla istniejących: 

1. instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego.  

2. instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego.  

3. systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego „w głębi sieci NN, WN, SN i nn”. 

4. systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego w zakresie automatyki SCO. 

5. systemów dystrybucyjnych przyłączonych do innego systemu niż system przesyłowy. 

7 



Zakres podmiotowy: 

Przedmiotowe procedury dotyczą objęcia wymogami wynikającymi z NC DC i dedykowane są 

operatorom systemów dystrybucyjnych oraz właścicielom instalacji odbiorczych przyłączonych 

do systemu przesyłowego, którzy zamierzają przeprowadzić modernizację obiektów lub 

wymianę urządzeń w swoim istniejącym systemie lub w swojej istniejącej instalacji 

odbiorczej. 
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Zakres przedmiotowy: 

W niniejszych procedurach określono warunki dotyczące konieczności zmiany umowy 

przyłączeniowej w znacznym stopniu lub zawarcia nowej umowy przyłączeniowej,  

a w konsekwencji objęcia przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń 

stosowaniem wymogów wynikających z NC DC lub wymagań IRiESP,  

NC ER, SO GL. 
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Początek stosowania procedury: 

W art. 59 NC DC określono termin stosowania wymogów określonych  

w przedmiotowym rozporządzeniu, który rozpoczyna się trzy lata po opublikowaniu 

NC DC tj. od 18 sierpnia 2019 r. 

Na jego podstawie, ww. procedury opracowane w oparciu o art. 4 ust. 1 lit. a)  

NC DC, pozwalające na objęcie istniejących obiektów wymogami NC DC, mają 

również zastosowanie od dnia 18 sierpnia 2019 r. 
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Procedura objęcia istniejącej instalacji odbiorczej wymogami NC DC –zagadnienia wybrane 
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Procedura objęcia istniejącej instalacji odbiorczej wymogami NC DC - zagadnienia wybrane 

Proces objęcia istniejącej instalacji odbiorczej wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń 

realizowany jest przed wystąpieniem z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia oraz przed realizacją 

ww. działań i  składa się z następujących etapów: 

1. Powiadomienie OSP przez właściciela instalacji odbiorczej o planowanej modernizacji lub wymianie 

urządzeń zgodnie z opracowanym wzorem 

2. Ocena OSP : 

Ścieżka 1 - zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja 

• Skierowanie oceny właściwego OS do Prezesa URE w celu objęcia wymogami NC DC 

Ścieżka 2 zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja. 

• rozstrzygnięcia  w zakresie objęcia wymogami IRiESP, NC ER, SO GL 

3. Odpowiedź OSP lub Prezesa URE o objęciu wymogami NC DC i zmianie umowy lub konieczności zawarcia 

nowej umowy przyłączeniowej 
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Procedura objęcia istniejącej instalacji dystrybucyjnej wymogami NC DC  - 

zagadnienia wybrane 

13 

Proces objęcia istniejącej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego wymogami 
NC DC

Czas przed złożeniem Projektu planu 

rozwoju
OSDp OSP URE

Pismo OSP 

Ocena

Przystąpienie do opracowania 

koncepcji rozwoju

Czy objęcie 

NC DC?

Decyzja 

Prezesa 

URE

Tak

Opracowanie listy zadań 

inwestycyjnych WN

Przekazanie listy zadań 

inwestycyjnych WN

Wymiana opinii w zakresie 

Projektów planów rozwoju

POWIADOMIENIE

Przedłożenie Projektu planu 

rozwoju do uzgodnienia

Decyzja uzgadniająca Projekt 

planu rozwoju

Porozumienie w sprawie 

koordynacji rozwoju sieci lub 

wniosek o warunki połączenia 

systemów

18 miesięcy

8 miesięcy

7 miesięcy

6 miesięcy

0 miesięcy

Uzgodnienie 

Uzgodniona między operatorami 

lista zadań

Nie

Odp. OSP



Procedura objęcia istniejącego instalacji dystrybucyjnego wymogami NC DC – 

zagadnienia wybrane 

Proces objęcia istniejącej instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego wymogami NC DC w przypadku 

modernizacji lub wymiany urządzeń realizowany jest na etapie opracowywania Projektu planu rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i składa się z:  

1.  Powiadomienia OSP przez  OSDp o planowanej modernizacji lub wymianie. 

2.  Ocena OSP: 

Ścieżka 1 - zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja,  

• Skierowanie OSP do Prezesa URE w celu objęcia wymogami NC DC 

Ścieżka 2 - zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja. 

• rozstrzygnięcia  w zakresie objęcia wymogami IRiESP, NC ER, SO GL 

3. Odpowiedź OSP lub  Prezesa URE o objęciu wymogami NC DC i zmianie umowy lub konieczności zawarcia 

nowej umowy przyłączeniowej. 
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Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego „w 

głębi sieci NN, WN, SN i nn – zagadnienia wybrane 
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Zmiana istniejącej  umowy (objęcie wymogami NC DC zakresu urządzeń sieci NN,WN,SN i nn ) 

Istniejąca Umowa o świadczeniu usług   przesyłania ee Nowa umowa lub zmiana umowy  

POWIADOMIENIE o zakresie 
modernizacji lub wymiany 

Nie (ścieżka 2) 
 

Tak (ścieżka 1) 
 

Decyzja Prezesa URE 

Istniejący OSDp 

Legenda 
1. Weryfikacja kompletności POWIADOMIENIA       
2. Ocena czy POWIADOMIENIE dotyczy istotnej modyfikacji 
         Ścieżka 1 uwzględniająca konieczność w ocenie OSP nowej umowy 
przyłączeniowej 
        Ścieżka 2 w ocenie OSP nie jest wymagana nowa umowa przyłączeniowa 
 

OSP 

1 

Odpowiedź OSP 

Nie 

2 

Tak 

Proces objęcia istniejącego OSDp wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany 

Odpowiedź OSP 

Istniejący OSDp 

Uwzględnienie w planach rozwoju sieci i liście inwestycji wymogów NC DC 



Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego  

„w głębi sieci NN, WN, SN i nn” – zagadnienia wybrane 

Urządzenia w głębi sieci NN, WN, SN oraz nn objęte są zapisami art. 4 ust. 1.  

Proponowane podejście w ramach procedury – jednorazowe wystąpienie OSDp do OSP w zakresie modernizacji i wymiany w szerokim 

horyzoncie czasowym przed aktualizacją Projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną i składa się z następujących etapów: 

1. Jednorazowe powiadomienie OSP przez OSDp o planowanej modernizacji lub wymiany oddzielnie dla sieci NN i WN oraz SN i nn. 

2. Ocena OSP: 

Ścieżka 1 - zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja,  

• Skierowanie oceny OSP do Prezesa URE w celu objęcia wymogami NC DC 

Ścieżka 2 - zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja. 

• rozstrzygnięcia w zakresie objęcia wymogami IRiESP, NC ER, SO GL 

3. Odpowiedź OSP lub  Prezesa URE o objęciu wymogami NC DC i zmianie umowy lub konieczności zawarcia nowej umowy 

przyłączeniowej. 

Objęcie wymogami w ramach ww. procedury oznacza, że każda planowana po 18.08.2019r. modernizacja lub wymiana istniejących 

urządzeń w sieci NN, WN, SN lub nn będzie podlegała pod odpowiednie wymogami NC DC, tak aby docelowo w przyszłości 

wszystkie urządzenia OSDp były zgodne z odpowiednimi wymogami NC DC. 
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Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego w 

zakresie automatyki SCO  - zagadnienia wybrane 
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Proces objęcia istniejącej instalacji automatyki SCO

Czas przed złożeniem Projektu planu 

rozwoju
OSDp OSP URE

Pismo OSP 

Ocena

Przystąpienie do opracowania 

koncepcji rozwoju

Czy objęcie 

NC DC?

Decyzja 

Prezesa 

URE

Tak

Opracowanie listy zadań 

inwestycyjnych WN

Przekazanie listy zadań 

inwestycyjnych WN

Wymiana opinii w zakresie 

Projektów planów rozwoju

POWIADOMIENIE

Przedłożenie Projektu planu 

rozwoju do uzgodnienia

Decyzja uzgadniająca Projekt 

planu rozwoju

Porozumienie w sprawie 

koordynacji rozwoju sieci lub 

wniosek o warunki połączenia 

systemów

18 miesięcy

8 miesięcy

7 miesięcy

6 miesięcy

0 miesięcy

Uzgodnienie 

Uzgodniona między operatorami 

lista zadań

Nie

Odp. OSP



Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego w 

zakresie automatyki SCO  - zagadnienia wybrane 

Proces objęcia istniejącej instalacji automatyki SCO wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń 

realizowany jest na etapie opracowywania Projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną i składa się z:  

1.  Powiadomienia OSP przez  OSDp o planowanej modernizacji lub wymianie. 

2.  Ocena OSP: 

Ścieżka 1 - zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja,  

• Skierowanie oceny OSP do Prezesa URE w celu objęcia wymogami NC DC 

Ścieżka 2 - zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja. 

• rozstrzygnięcia  w zakresie objęcia wymogami IRiESP, NC ER, SO GL 

3.  Odpowiedź OSP lub  Prezesa URE o objęciu wymogami NC DC i zmianie umowy lub konieczności zawarcia 

nowej umowy przyłączeniowej. 
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Proces objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system 

przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany 
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Proces objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system 

przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany 

Proces objęcia istniejącego OSDn NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń i tym samym zakwalifikowania lub 

nie zakresu modernizacji lub wymiany urządzeń jako istotnej modyfikacji realizowany jest przed wystąpieniem z wnioskiem  

o określenie warunków przyłączenia oraz przed realizacją ww. działań i składa się z następujących etapów: 

1. Powiadomienie właściwego operatora systemu przez OSDn o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń.    

2. Ocena właściwego OSD: 

Ścieżka 1 -zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja 

• Skierowanie oceny właściwego OSD do Prezesa URE w celu objęcia wymogami NC DC 

Ścieżka 2 -zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja  

• rozstrzygnięcia w zakresie objęcia wymogami IRiESP, NC ER, SO GL 

3. Odpowiedź właściwego OSD lub Prezesa URE o objęciu wymogami NC DC i zmianie umowy lub konieczności 

zawarcia nowej umowy przyłączeniowej. 
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Dziękuje za uwagę. 

 

 


