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II Otwarte Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń 

Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne

w obszarze energii elektrycznej
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I Otwarte Spotkanie Informacyjne

W dniu 5 lipca 2017 roku w siedzibie PSE S.A. odbyło się I Otwarte Spotkanie

Informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej

ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej.

Regulacje te, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych

systemów elektroenergetycznych, mają na celu budowę jednolitego rynku energii

elektrycznej w UE.

Poprzednie Spotkanie
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II Otwarte Spotkanie Informacyjne – Agenda:

Agenda Spotkania

10:00 – 10:10 Przywitanie uczestników;

10:10 – 10:30 Kodeksy Sieci – wprowadzenie, zagadnienia ogólne, stan procesu 

wdrażania; 

10:30 – 12:20 Kodeksy rynkowe: zakres merytoryczny, wpływ na rynek, działania 

wdrożeniowe z/realizowane oraz planowane: 

• CACM,

• FCA,

• EB;

12:20 – 12:40 Dyskusja;

12:40 – 13:00 Przerwa kawowa; 

13:00 – 14:00 Kodeksy przyłączeniowe: zakres merytoryczny, wpływ na rynek, działania 

wdrożeniowe z/realizowane oraz planowane: 

• NC RfG,

• NC DCC,

• NC HVDC;

14:00 – 14:40 Kodeksy operacyjne: zakres merytoryczny, wpływ na rynek, działania 

wdrożeniowe z/realizowane oraz planowane: 

• SO GL,

• NC ER;

14:40 – 15:00 Dyskusja;

15:00 Zakończenie spotkania. 
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Procentowy udział poszczególnych branż w II Spotkaniu Otwartym:

Uczestnicy spotkania
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17%
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Doradztwo

Grupa Energetyczna

Kancelaria Prawna

Obrót i Handel

Organ Administracji

Towarzystwa

Wytwarzanie
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Podział Kodeksów Sieci

I. Kodeksy Rynkowe:

1. CACM – Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.

ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych

i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

2. FCA – Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r.

ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności

przesyłowych;

3. EB – Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.

ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (opublikowane w Dz.

Urz. UE 28 listopada 2017 r., weszło w życie 18 grudnia 2017 r.).
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Podział Kodeksów Sieci

II. Kodeksy Przyłączeniowe:

1. RfG – Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie

przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci;

2. DCC – Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru;

3. HVDC – 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.
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Podział Kodeksów Sieci

III. Kodeksy Operacyjne:

1. SO GL – Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.

ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego

energii elektrycznej;

2. ER – Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.

ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu

odbudowy systemów elektroenergetycznych (opublikowane w Dz. Urz.

UE 28 listopada 2017 r., weszło w życie 18 grudnia 2017 r.).

Wszystkie procedowane Kodeksy Sieci i Wytyczne są już zatem przyjęte,

opublikowane i weszły w życie, stając się obowiązującym prawem.
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Wdrażanie Kodeksów Sieci

PSE S.A. od I Spotkania Otwartego dot. wdrażania Kodeksów
Sieci (05.07.2017 r.) między innymi:

• przeprowadziły konsultacje propozycji wymogów wynikających z NC RfG;

• rozpoczęły konsultacje publiczne w sprawie progów mocy maksymalnych,
zgodnie z NC RfG;

• prowadziły prace nad opracowaniem wymogów wynikających z DCC i HVDC;

• terminowo przedłożyły do zatwierdzenia przez Prezesa URE szereg metod,
wynikających z CACM i FCA;

• rozpoczęły działania wewnętrzne, mające na celu terminowe wdrożenie SO GL,
ER i EB.
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Strona internetowa PSE S.A.

Zgodnie z zapowiedziami przekazanymi w trakcie I spotkania informacyjnego

dot. wdrażania Kodeksów Sieci PSE S.A. uruchomiły dedykowaną podstronę

internetową, na której na bieżąco zamieszczane są wszystkie istotne

informacje dot. procesu wdrażania Kodeksów Sieci i Wytycznych.

W międzyczasie uruchomiona została nowa strona internetowa PSE S.A.,

na której znajduje się zakładka „Konsultacje”, na której umieszczane są

informacje o konsultacjach w ramach procesu wdrażania Kodeksów Sieci

i Wytycznych, zarówno na poziomie krajowym, jak i UE.

Informacje o Kodeksach Sieci i Wytycznych mogą Państwo również 

znaleźć na stronach ENTSO-E:
https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-

implementation/Pages/default.aspx

oraz

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-

implementation/cnc/Pages/default.aspx

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/cnc/Pages/default.aspx
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