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Informacje ogólne 

 

 

1 Informacje ogólne 

Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy (dalej „Warunki”) zostały 

opracowane na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. 

ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów 

elektroenergetycznych (dalej „Rozporządzenie NC ER”). 

Zgodnie z postanowienia art. 4 ust. 4 Rozporządzenia NC ER, Warunki powinny zostać przedłożone do 

zatwierdzenia krajowemu organowi regulacyjnemu do  18 grudnia 2018 r. W Polsce organem, któremu 

należy przedłożyć do zatwierdzenia Warunki, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 

Warunki, wynikające z Rozporządzenia NC ER, zostały opublikowane na stronie internetowej PSE S.A. 

w dniu 28 września 2018 r1. Uwagi do Warunków można było zgłaszać na formularzu dostępnym na 

stronie internetowej PSE S.A., a wypełniony formularz należało przesłać na adres email: 

kodeksy.operacyjne@pse.pl, do 30 października 2018 r. 

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu 

konsultacji z właściwymi uczestnikami, PSE S.A.  zaplanowały i zrealizowały spotkanie informacyjne 

Celem spotkań było przedstawienie opracowanych przez PSE S.A. Warunków oraz pozyskanie opinii 

zainteresowanych podmiotów w celu wypracowania ostatecznych Warunków, które zostaną 

przedłożone do akceptacji Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. 

Materiały ze spotkania konsultacyjnego, w tym między innymi zapis video, zawierające prezentowane 
zagadnienia, zostały opublikowane na stronie internetowej PSE S.A.2  

 

                                                      

1https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/rozpoczecie-konsultacji-
ustanawiajace-kodeks-nc-
er?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d6874747073253341253246253
2467777772e7073652e706c253246626975726f2d707261736f7765253246616b7475616c6e6f736369253346705f705f696
42533443130315f494e5354414e43455f6677576762627478635a5574253236705f705f6c6966656379636c652533443025
3236705f705f73746174652533446e6f726d616c253236705f705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964
253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e7425334431 

2 https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/informacja-
dotyczaca-procesu-konsultacji-warunkow-dzialania-w-charakterze-dostawcow-uslug-w-zakresie-odbudowy-
na-podstawie-kodeksu-nc-
er?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d6874747073253341
2532462532467777772e7073652e706c253246626975726f2d707261736f7765253246616b7475616c6e6f736
369253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f6677576762627478635a5574253236705f705
f6c6966656379636c6525334430253236705f705f73746174652533446e6f726d616c253236705f705f6d6f6465
25334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e
7425334431 

mailto:kodeksy.operacyjne@pse.pl


Uwagi i propozycje zgłoszone w procesie konsultacji warunków działania w charakterze dostawców 
usług w zakresie odbudowy 

2 Uwagi i propozycje zgłoszone w procesie konsultacji warunków 
działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy  

Warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy 

Jak już wspomniano wcześniej, uwagi do Warunków można było zgłaszać na formularzu (w terminie 

do dnia 30 października 2018 r.). Przedstawiciel PSE S.A. na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 

18 października 2018 r.  kierowali do uczestników prośbę o zgłaszanie uwag poprzez ten formularz. 

Uwagi i propozycje zgłoszone poprzez formularz zostały przedstawione, wraz z ich oceną 

merytoryczną, w rozdziale 2.2 niniejszego opracowania (Uwagi i propozycje zgłoszone poprzez 

dedykowany formularz).  

2.1 Uwagi i propozycje zgłoszone na spotkaniu informacyjnym 

Podczas spotkania informacyjnego nie zgłoszono uwag ani propozycji zmian do Warunków. 



Uwagi i propozycje zgłoszone w procesie konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy 

 

2.2 Uwagi i propozycje zgłoszone poprzez dedykowany formularz oraz sposób ich uwzględnienia 

Uwagi ogólne 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający uwagi 
Treść uwagi wraz z uzasadnieniem, ewentualnie propozycja zapisów (korekt) 

1. 

Polenergia 
Elektrociepłownia 

Nowa Sarzyna  
Sp. z o.o. 

Należy wprowadzić definicję Modułu wytwarzania energii.  W obecnej wersji Warunków nie jest jednoznacznie określone, że chodzi 
tu o moduły wytwarzania energii, które biorą udział w odbudowie systemu. Wytwórca może mieć np. 5 modułów wytwarzania 
energii z czego 2 świadczące usługę odbudowy systemu.  
W przypadku bloku gazowo parowego turbiny gazowe posiadają zdolność autonomicznego rozruchu, turbina parowa nie posiada 
takiej zdolności, ale jest wykorzystana  w procesie odbudowy sytemu do udostępnienia mocy na żądanie OSP. 

Proponowana definicja:  
Modułu wytwarzania energii – jednostka wytwórcza będąca w posiadaniu Dostawcy usług wykorzystywana do świadczenia Usługi 
odbudowy KSE.  Moduły wytwarzania energii Dostawcy usług mogą posiadać zdolność autonomicznego rozruchu lub nie posiadać.  

Ocena merytoryczna 

Definicja modułu wytwarzania energii elektrycznej została określona w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego 
kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci.  

KONKLUZJA: Uwaga nie została uwzględniona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uwagi i propozycje zgłoszone w procesie konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy 

Uwagi ogólne 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający uwagi 
Treść uwagi wraz z uzasadnieniem, ewentualnie propozycja zapisów (korekt) 

2. 

Polenergia 
Elektrociepłownia 

Nowa Sarzyna  
Sp. z o.o. 

 
Zapis pkt. V. 9.4 powinien zostać rozszerzony o jednostki gazowe, biorące udział w  odbudowie systemu. Poniżej propozycja korekty do 
następującego brzmienia (dodano tekst w kolorze czerwonym): 
V. 9.4 podania napięcia i mocy niezbędnej do zasilenia potrzeb własnych i ogólnych zakładu wytwarzania energii, niezbędnej do 
wykonania rozruchu modułu wytwarzania energii zasilanego paliwem stałym lub ciekłym lub gazowym tego zakładu wytwarzania energii 

Ocena merytoryczna 

KONKLUZJA: Uwaga została uwzględniona. 

 

Uwagi ogólne 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający uwagi 
Treść uwagi wraz z uzasadnieniem 

3. 

Polenergia 
Elektrociepłownia 

Nowa Sarzyna  
Sp. z o.o. 

Zapis pkt. V. 9.5 powinien zostać rozszerzony o jednostki gazowe, biorące udział w  odbudowie systemu. Poniżej propozycja korekty do 
następującego brzmienia (dodano tekst w kolorze czerwonym): 
V. 9.5 pracy równoległej modułów wytwarzania energii Dostawcy usług z uruchamianym modułem wytwarzania energii zasilanym 
paliwem stałym lub ciekłym lub gazowym oraz innymi jednostkami pracującymi w wyspowym układzie pracy; 

Ocena merytoryczna 

KONKLUZJA: Uwaga została uwzględniona. 

 

 



Uwagi i propozycje zgłoszone w procesie konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy 

Uwagi ogólne 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający uwagi 
Treść uwagi wraz z uzasadnieniem 

4. 

Polenergia 
Elektrociepłownia 

Nowa Sarzyna  
Sp. z o.o. 

Zapis pkt. VII. 9 powinien dotyczyć konieczności dokonania usprawnień wynikających z umownych zobowiązań Dostawcy dotyczących 
zakresu świadczonej usługi  a nie z innych ogólnych przesłanek. Poniżej propozycja korekty do następującego brzmienia 
(dodano/usunięto tekst w kolorze czerwonym): 

VII. 9 Jeżeli w ramach przeprowadzenia testu rozruchu autonomicznego lub próby systemowej zostanie stwierdzona konieczność 
dokonania usprawnień w celu zapewnienia warunków świadczenia usługi określonych w Umowie odbudowy KSE zawartej pomiędzy 
Dostawcą a OSP mających na celu poprawę jakości świadczonej Usługi odbudowy KSE lub zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej 
realizacji Usługi odbudowy KSE, Dostawca usług jest zobowiązany do ich realizacji w terminie i w zakresie ustalonym między dostawcą 
usług a OSP. 
lub 
Jeżeli w ramach prowadzonych testów zostanie stwierdzona niesprawność lub brak spełnienia wymagań określonych w Umowie przez 
jednostki świadczące usługę to Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia działań korekcyjnych na swój koszt. 
lub 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych testów zajdzie potrzeba wykonania prac mających na celu poprawę jakości świadczonej Usługi lub 
zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej realizacji Usługi odbudowy KSE, które będą wymagały prac inwestycyjnych wiążących się 
z poniesieniem przez Dostawcę nakładów finansowych, to takie działania powinny zostać uzgodnione przez Strony. Nowe warunki 
techniczne i handlowe powinny zostać uwzględnione w aneksie do Umowy. 

Ocena merytoryczna 

Operator Systemu Przesyłowego opracowując Warunki, miał na celu określenie wymogów, jakie powinny zostać spełnione przez moduły wytwarzania 

energii lub zakład wytwarzania energii, które świadczą usługę odbudowy KSE.  

KONKLUZJA: Uwaga została uwzględniona. Dokonano korekty zapisów pkt. VII. 9. Nowe brzmienie tego punktu to: 

Jeżeli w ramach prowadzonych testów rozruchu autonomicznego lub próby systemowej zostanie stwierdzona niesprawność lub brak spełnienia wymagań 
określonych w Umowie przez moduły wytwarzania energii lub zakład wytwarzania energii świadczące usługę odbudowy KSE, to Dostawca jest zobowiązany 
do przeprowadzenia działań korekcyjnych na swój koszt w terminie ustalonym między Dostawcą usług a OSP w zakresie usunięcia niesprawności lub 
spełniania wymagań określonych w Umowie. Powyższe dotyczy modułów wytwarzania energii lub zakładów wytwarzania energii, które świadczą usługę 
odbudowy KSE. 

 



Uwagi i propozycje zgłoszone w procesie konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy 

Uwagi ogólne 

Lp. 
Podmiot 

zgłaszający uwagi 
Treść uwagi wraz z uzasadnieniem 

5. 

Polenergia 
Elektrociepłownia 

Nowa Sarzyna  
Sp. z o.o. 

W treści pkt 12 powinno być odwołanie do obowiązków opisanych w pkt 9.3-9.6 a nie do pkt. 10.3-10.6. 

Ocena merytoryczna 

KONKLUZJA: Uwaga została uwzględniona. 
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