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• Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER)

określa wymogi dotyczące:

• zarządzania przez OSP stanami zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu,

• koordynacji pracy systemu w stanach zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu;

• symulacji i testów służących zagwarantowaniu niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy wzajemnie

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

• narzędzi i urządzeń potrzebnych do zagwarantowania niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy

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

zasilania .

• Stany zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu zdefiniowane zostały w art. 18 ust. 3-5 SO GL

Cel NC ER
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• Projekt Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego Kodeks Sieci dotyczący stanu zagrożenia i

stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych został zatwierdzony przez przedstawicieli

Państw Członkowskich w procedurze tzw. komitologii w dniu 24.10.2016.

• Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

L 321/54 w dniu 28.11.2017.

• Kodeks NC ER wszedł w życie 18.12.2017.

Link do treści rozporządzenia:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=EN (wersja w jęz.

polskim)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 – Kodeks NC ER

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=EN
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• System przesyłowy znajduje się w stanie zagrożenia (Emergency), 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 napięcia, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z 

poniższych warunków:

• a) utrata więcej niż 50% odbioru (Demand) 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.

Rozporządzenie 2017/1485 – SO GL – art. 18

Stany systemu wg. SO GL (1)
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• Definicje : 

• 37) „stan zagrożenia” oznacza stan systemu, w którym została naruszona co najmniej jedna granica

bezpieczeństwa pracy;

• 22) „stan zaniku zasilania” oznacza stan systemu, w którym praca części lub całości systemu

przesyłowego została przerwana;

• 38) „stan odbudowy systemu” oznacza stan systemu, w którym celem wszystkich działań w systemie

przesyłowym jest przywrócenie systemu do pracy i utrzymanie bezpieczeństwa pracy po stanie zaniku

zasilania lub stanie zagrożenia;

Rozporządzenie 2017/1485 – SO GL – art. 3 ust. 2

Stany systemu wg. SO GL (2)
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Rozporządzenie 2017/1485 – SO GL – art. 18 

Stany systemu wg. SO GL (3)

Wykres definiowanych stanów systemu wg SO GL

|Δf| [mHz]

Zagrożenia

200

Alarmowy

100

50 Normalny

0 1 5 15 t [min]



8

Główne obszary, które reguluje NC ER :

• Plan obrony systemu (Rozdział II);

• Plan odbudowy (Rozdział III);

• Interakcje rynkowe (Rozdział IV);

• Wymiana i przekazywanie informacji, narzędzia i urządzenia (Rozdział V);

• Zgodność i przegląd (m.in. testowanie) (Rozdział VI);

• Wdrażanie (Rozdział VII).

Zakres przedmiotowy Kodeksu NC ER
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Zadania określone w NC ER dotyczą w szczególności :

• OSP

• OSD

• Właścicieli istniejących i nowych modułów wytwarzania energii typu C i D (określonych zgodnie z NC

RfG 2016/631)

• Istniejących i nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego

• Dostawców usług w zakresie obrony (plan obrony lub plan odbudowy lub umowa)

• Dostawców usług w zakresie odbudowy (plan obrony lub plan odbudowy lub umowa).

W przypadku, gdy obszar synchroniczny obejmuje również OSP z państw spoza UE, OSP 

UE powinni dążyć do zawarcia umowy z OSP spoza UE dotyczącej współpracy i stosowania 

NC ER – do dnia 18.06.2019 (art. 10).

Zakres podmiotowy Kodeksu NC ER
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• Opracowanie zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie obrony na podstawie umowy

– o ile nie zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych (art. 4 ust. 2 lit. a) – publiczne

konsultacje min. 1 M, termin do 18.12.2018  URE

• Opracowanie zasad działania w charakterze dostawcy usług w zakresie odbudowy na podstawie

umowy – o ile nie zasady te nie są ustanowione w krajowych ramach prawnych (art. 4 ust. 2 lit. b) –

publiczne konsultacje min. 1 M, termin do 18.12.2018  URE;

• Opracowanie wykazu SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków

wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w RfG, HVDC i DCC lub z przepisów

krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez podmiotowych SGU wynikających z

art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) (art. 4 ust. 2 lit. c) – termin do 18.12.2018  URE;

• Opracowanie wykazu SGU o wysokim priorytecie lub zasady stosowane w celu ich zdefiniowania oraz

warunki odłączania takich SGU i ponownego podawania napięcia (art. 4 ust. 2 lit. d) – termin do

18.12.2018  URE;

• Opracowanie zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych (art. 4 ust. 2 lit. e) – publiczne

konsultacje min. 1 M, termin do 18.12.2018  URE;

• Opracowanie zasad rozliczania odchyleń i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia

działań rynkowych (art. 4 ust. 2 lit. f) – publiczne konsultacje min. 1 M, termin do 18.12.2018  URE;

Główne działania w celu wdrożenia Kodeksu NC ER (1)
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• Opracowanie planu testów (art. 4 ust. 2 lit. g) – publiczne konsultacje min. 1 M, termin do 18.12.2019 

URE;

• Organ regulacyjny (URE) zatwierdza propozycje zasad, wykazów i planów wymienionych w art. 4 ust. 2

• Dostosowanie automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości (art. 15 ust. 5) [SCO] -

termin do 18.12.2022.

• Każdy OSP lub OSD instaluje przekaźniki niezbędne do odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości,

biorąc pod uwagę co najmniej zachowanie odbioru i wytwarzanie rozproszone – art. 15 ust. 6.

• Przy wdrażaniu automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości zgodnie z

powiadomieniem na mocy art. 12 ust. 2 każdy OSP lub OSD – art. 15 ust. 7:

• a) unika ustawienia celowego opóźnienia czasowego oprócz czasu pracy przekaźników i wyłączników;

• b) minimalizuje odłączanie modułów wytarzania energii, zwłaszcza tych, które zapewniają inercję; oraz

• c) ogranicza ryzyko, że działanie automatyki doprowadzi do zmian rozpływów mocy i zmian napięcia

przekraczających granice bezpieczeństwa pracy.

• Charakterystyka układu automatycznego odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości – załącznik do

NC ER

Główne działania w celu wdrożenia Kodeksu NC ER (2)



12

• Plan obrony systemu (art. 11) – OSP opracowuje i zgłasza do 18.12.2018 do organu regulacyjnego;

• Plan odbudowy (art. 23) – OSP opracowuje i zgłasza do 18.12.2018 do organu regulacyjnego;

• Wymagania techniczne dla systemu komunikacji głosowej (art. 41 ust. 2)

Plan odbudowy systemu obejmuje m.in. (art. 23 ust. 4 lit e)); 

• Wykaz rozdzielni, które są niezbędne/istotne dla procedur ujętych w planie odbudowy

Główne działania w celu wdrożenia Kodeksu NC ER (3)
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• Każdy OSP udostępnia krytyczne narzędzia i urządzenia, o których mowa w art. 24 rozporządzenia

(UE) 2017/1485 [SO GL], na okres co najmniej 24 godzin w razie utraty podstawowego źródła zasilania

energią. – art. 42(1)

• Art. 24 (SO GL) – Dostępność środków, narzędzi i urządzeń po stronie OSP.

• 1.Każdy OSP zapewnia dostępność, niezawodność i rezerwowanie następujących elementów: 

• a) urządzenia do monitorowania stanu systemu przesyłowego, z uwzględnieniem aplikacji do estymacji 

stanu i urządzeń do regulacji mocy i częstotliwości; 

• b) środki służące dla przełączania wyłączników, wyłączników sprzęgłowych, przełączników zaczepów 

transformatora i innych urządzeń służących do sterowania elementami systemu przesyłowego; 

• c) środki łączności z punktami dyspozytorskimi innych OSP i RSC; 

• d) narzędzia do analizy bezpieczeństwa pracy; oraz 

• e) narzędzia i środki łączności potrzebne OSP do ułatwiania transgranicznych operacji rynkowych.

NC ER – zasilanie 24h – wymagania (1)
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• Każdy OSD i SGU zidentyfikowany zgodnie z art. 23 ust. 4 oraz każdy dostawca usług w zakresie

usługi odbudowy udostępnia krytyczne narzędzia i urządzenia, o których mowa w art. 24 SO GL – art.

42(2)

• Każdy OSP posiada co najmniej jeden rezerwowy punkt dyspozytorski położony w oddzielnym

miejscu. W rezerwowym punkcie dyspozytorskim muszą się znajdować co najmniej krytyczne

narzędzia i urządzenia, o których mowa w art. 24 rozporządzenia (UE) 2017/1485 [SO GL]. Każdy OSP

zapewnia rezerwowe zasilanie energią elektryczną na potrzeby swojego rezerwowego punktu

dyspozytorskiego na okres co najmniej 24 godzin w razie utraty podstawowego zasilania energią. –

art. 42(3)

• Rozdzielnie zidentyfikowane jako niezbędne w odniesieniu do procedur ujętych w planie odbudowy

zgodnie z art. 23 ust. 4 muszą pracować co najmniej przez okres 24 godzin w razie utraty

podstawowego źródła zasilania energią – art. 42(5) - OSP z datą 15.01.2018 skierował do konsultacji

(do OSDp) wykaz rozdzielni

NC ER – zasilanie 24h - wymagania (2)
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• Rozdzielnie zidentyfikowane (propozycja OSP) jako niezbędne w odniesieniu do procedur ujętych w

planie odbudowy zgodnie z art. 23 ust. 4 :

• Wszystkie rozdzielnie 400 i 220 kV;

• Rozdzielnie 110 kV połączone transformatorami z rozdzielniami 400 i 220 kV;

• Rozdzielnie znajdujące się na ciągach rozruchowych (wszystkich napięć) łączących posiadające

zdolność do rozruchu autonomicznego moduły wytwarzania energii z najbliższymi modułami

wytwarzania energii posiadającymi status JWCD, w tym rozdzielnie 110 kV „odczepowe” znajdujące się

na tych ciągach;

• Rozdzielnie 110 kV znajdujące się na ciągach sieciowych łączących moduły wytwarzania energii typu

„D” o mocy maksymalnej (brutto) 50 MW lub wyższej z najbliższymi rozdzielniami 110 kV połączonymi

transformatorami z rozdzielniami 400 i 220 kV, w tym rozdzielnie 110 kV „odczepowe” znajdujące się

na tych ciągach;

• Rozdzielnie 110 kV „systemowe” (rozdzielnie do których przyłączone są przynajmniej 3 linie 110 kV,

inne niż linie promieniowe.

NC ER – zasilanie 24h - wymagania (3)
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• W terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. każdy OSP opracowuje plan odbudowy w porozumieniu z

właściwymi OSD, SGU, krajowymi organami regulacyjnymi lub podmiotami, o których mowa w art.

4 ust. 3, sąsiednimi OSP i pozostałymi OSP w danym obszarze synchronicznym - art. 23(1).

• W szczególności plan odbudowy obejmuje następujące elementy (art.23(4)) :

• a) wykaz środków wdrażanych przez OSP w swoich instalacjach

• b) wykaz środków wdrażanych przez OSD w swoich instalacjach oraz wykaz OSD odpowiedzialnych

za wdrożenie tych środków w swoich instalacjach

• e) wykaz rozdzielni, które są niezbędne/istotne dla procedur ujętych w planie odbudowy

• f) terminy wdrożenia każdego ze środków wymienionych w wykazie

• W terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. każdy OSP powiadamia OSD przyłączonych do systemu

przesyłowego o środkach, które mają zostać wdrożone, w tym o terminach ich wdrożenia – art.

24(2)

• W terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. każdy OSP powiadamia SGU zidentyfikowanych zgodnie z art.

23 ust. 4 i dostawców usług w zakresie odbudowy bezpośrednio przyłączonych do jego systemu

przesyłowego o środkach, które mają zostać wdrożone w ich instalacjach, w tym o terminach ich

wdrożenia – art. 24(3)

NC ER – zasilanie 24h – terminy (1)
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• W terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. każdy OSP powiadamia SGU zidentyfikowanych zgodnie z art.

23 ust. 4 i dostawców usług w zakresie odbudowy bezpośrednio przyłączonych do jego systemu

przesyłowego o środkach, które mają zostać wdrożone w ich instalacjach, w tym o terminach ich

wdrożenia – art. 24(3)

• Stosowanie art. 15 ust. 5–8, art. 41 i art. 42 ust. 1, 2 i 5 rozpoczyna się dnia 18 grudnia 2022 r. – art.55

NC ER – zasilanie 24h – terminy (2)
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• Realizacja przez OSP działań i środków koniecznych do realizacji w celu wdrożenia art. 42(1), (2) i (5)

w terminie do 18.12.2022.

• Test zdolności głównych lub rezerwowych źródeł zasilania głównego i rezerwowego punktu

dyspozytorskiego – co najmniej raz na rok – art.49(1)

• Test funkcjonalności krytycznych narzędzi i urządzeń, o których mowa w art. 24 rozporządzenia (UE)

2017/1485, w tym głównych i rezerwowych narzędzi i urządzeń – co najmniej raz na trzy lata – art.

49(2)

• Test rezerwowych źródeł zasilania do dostarczania istotnych usług świadczonych przez rozdzielnie,

zidentyfikowane jako istotne na potrzeby procedur ujętych w planie odbudowy zgodnie z art. 23 ust.

4. Jeżeli przedmiotowe rozdzielnie znajdują się w systemach dystrybucyjnych, taki test

przeprowadza OSD – raz na pięć lat – art. 49(3)

• Przegląd środków przyjętych w planie odbudowy należy dokonać co najmniej raz na 5 lat, czyli nie

później niż do 18.12.2023 – art. 51

• Koszty ponoszone przez operatorów systemów podlegających regulacji taryf sieciowych, wynikające

z obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, są oceniane przez właściwe organy

regulacyjne zgodnie z art. 37 dyrektywy 2009/72/WE. Koszty ocenione jako uzasadnione, efektywne i

proporcjonalne są zwracane za pośrednictwem taryf sieciowych lub innych odpowiednich

mechanizmów – art. 8(1)

NC ER – zasilanie 24h – dalsze działania
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• Opracowując swój plan obrony systemu zgodnie z art. 11 i plan odbudowy zgodnie z art. 23 lub

poddając przeglądowi plan obrony systemu zgodnie z art. 50 i plan odbudowy zgodnie z art. 51,

każdy OSP zapewnia spójność co najmniej następujących środków z odpowiednimi środkami

przewidzianymi w planach OSP na swoim obszarze synchronicznym oraz w planach sąsiednich OSP

należących do innego obszaru synchronicznego – Art. 6 ust. 1:

• a) pomocy i koordynacji międzysystemowych OSP w stanie zagrożenia zgodnie z art. 14;

• b) procedur regulacji częstotliwości zgodnie z art. 18 i 28, z wyjątkiem ustanowienia częstotliwości

docelowej w przypadku oddolnej strategii ponownego podawania napięcia przed przeprowadzeniem

jakiejkolwiek resynchronizacji wzajemnie połączonego systemu przesyłowego;

• c) procedur wsparcia systemu mocą czynną zgodnie z art. 21;

• d) odgórnej strategii ponownego podania napięcia zgodnie z art. 27.

• W terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. każdy OSP przekazuje środki, o których mowa w ust. 1,

właściwemu(-ym) RSC ustanowionemu(-ym) zgodnie z art. 77 rozporządzenia (UE) 2017/1485. W

terminie trzech miesięcy od przekazania przedmiotowych środków RSC sporządzają sprawozdanie

techniczne dotyczące spójności tych środków w oparciu o kryteria określone w ust. 2. Każdy OSP

zapewnia dostępność własnych wykwalifikowanych ekspertów na potrzeby pomocy RSC w

przygotowaniu przedmiotowego sprawozdania – Art. 6 ust. 3. ( RSC zgodnie z art. 77 SO GL

powstanie w grudniu 2019 r. (27 M po wejściu w życie SO GL)).

NC ER – współpraca międzynarodowa (1)



20

• Wszyscy OSP z każdego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych uzgadniają wartości progowe,

powyżej których wpływ działań jednego lub większej liczby OSP w sytuacji stanu zagrożenia, stanu

zaniku zasilania lub stanu odbudowy systemu uważa się za istotny w odniesieniu do innych OSP w

ramach regionu wyznaczania zdolności przesyłowych. – Art. 6 ust. 5  SAOA (wartości wg. metody

CSA)

NC ER – współpraca międzynarodowa (2)
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• ENTSO energii elektrycznej monitoruje wdrażanie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 8 ust. 8

rozporządzenia (WE) nr 714/2009. Monitorowanie obejmuje w szczególności następujące kwestie (art.

52 ust 1) :

• a) identyfikację wszelkich rozbieżności we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia na szczeblu krajowym

pod kątem kwestii wymienionych w art. 4 ust. 2;

• b) ocenę zgodności planów obrony systemu i planów odbudowy przeprowadzoną przez OSP zgodnie z

art. 6;

• c) wartości progowe, powyżej których wpływ działań co najmniej jednego OSP w sytuacji stanu

zagrożenia, zaniku zasilania lub odbudowy systemu uważa się za istotny dla innych OSP w ramach

regionu wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 6;

• d) poziom harmonizacji zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych ustanowionych przez

OSP zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz do celów sprawozdania przewidzianego w art. 36 ust. 7;

• e) poziom harmonizacji zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w

przypadku zawieszenia działań rynkowych zgodnie z art. 39.

NC ER – monitorowanie wdrożenia (1)
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• Agencja (ACER), we współpracy z ENTSO energii elektrycznej, sporządza w terminie do dnia 18

grudnia 2018 r. wykaz istotnych informacji, które mają być przekazane Agencji przez ENTSO energii

elektrycznej zgodnie z art. 8 ust. 9 oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 714/2009. Wykaz

istotnych informacji może być aktualizowany. ENTSO energii elektrycznej prowadzi kompleksowe

archiwum danych w postaci cyfrowej w znormalizowanym formacie, obejmujące informacje

wymagane przez Agencję – art. 52 ust. 2;

• Właściwi OSP przekazują ENTSO energii elektrycznej informacje wymagane do wykonywania zadań,

o których mowa w ust. 1 i 2 – art. 52 ust.3;

• Na wniosek właściwego organu regulacyjnego zgodnie z art. 37 dyrektywy 2009/72/WE OSD i

podmioty zgodnie z art. 39 ust. 1 udzielają OSP informacji, o których mowa w ust. 2, chyba że organy

regulacyjne, OSP, Agencja lub ENTSO energii elektrycznej mają już dostęp do tych informacji w

związku z ich odpowiednimi zadaniami dotyczącymi monitorowania wdrożenia, przy czym celem jest

uniknięcie dublowania informacji – art. 52 ust. 4.

• W terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. ENTSO energii elektrycznej przedkłada Agencji sprawozdanie

oceniające poziom harmonizacji zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych

ustanowionych przez OSP oraz określających, odpowiednio, obszary wymagające harmonizacji – art.

36 ust. 7;

• W terminie do dnia 18 czerwca 2019 [powinno być 18.06.2020 r. – corrigendum procedure] każdy OSP

przedkłada ENTSO energii elektrycznej dane niezbędne do przygotowania i przedłożenia

sprawozdania zgodnie z ust. 7. – art. 36 ust. 8.

NC ER – monitorowanie wdrożenia (2)
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• W terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. każdy OSP określa plan testów w porozumieniu z OSD, SGU

zidentyfikowanymi zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 23 ust. 4, z dostawcami usług w zakresie ochrony i

dostawcami usług w zakresie odbudowy. W planie testów określa się, które urządzenia i zdolności

wytwórcze istotne z punktu widzenia planu obrony systemu i planu odbudowy wymagają objęcia

testami art. 43 ust. 2;

• Plan testów uwzględnia okresowość i warunki wykonywania testów zgodnie z minimalnymi

wymaganiami przedstawionymi w art. 44–47. Plan testów jest sporządzany zgodnie z metodą

określoną w rozporządzeniu (UE) 2016/631, rozporządzeniu (UE) 2016/1388 i rozporządzeniu (UE)

2016/1447 w odniesieniu do odpowiedniej badanej zdolności. W przypadku SGU, którzy nie podlegają

przepisom rozporządzenia (UE) 2016/631, rozporządzenia (UE) 2016/1388 i rozporządzenia (UE)

2016/1447, plan testów jest sporządzany zgodnie z przepisami prawa krajowego – art. 43 ust. 3;

• Każdy dostawca usług w zakresie usługi odbudowy, który jest modułem wytwarzania energii,

zapewniający rozruch autonomiczny, przeprowadza test zdolności do rozruchu autonomicznego co

najmniej co trzy lata zgodnie z metodą określoną w art. 45 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/631 – art.

44 ust. 1

• Każdy dostawca usług w zakresie usługi odbudowy, który jest modułem wytwarzania energii,

zapewniający szybką resynchronizację, przeprowadza test w zakresie przełączenia na tryb pracy na

potrzeby własne po każdej zmianie urządzeń mającej wpływ na jego zdolności pracy na potrzeby

własne lub po dwóch kolejnych nieudanych przełączeniach w rzeczywistych warunkach pracy

zgodnie z metodą określoną w art. 45 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2016/631. – art. 44 ust. 2.

NC ER – testowanie (1)
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• Każdy dostawca usług w zakresie usługi obrony, zapewniający regulację zapotrzebowania, wykonuje

test zmiany zapotrzebowania po dwóch kolejnych nieudanych regulacjach w rzeczywistych

warunkach pracy lub co najmniej raz na rok zgodnie z metodą określoną w art. 41 ust. 1

rozporządzenia (UE) 2016/1388. – art. 45 ust. 1;

• Każdy dostawca usług w zakresie usługi obrony, zapewniający odłączenie odbioru przy niskiej

częstotliwości w ramach regulacji zapotrzebowania, przeprowadza test odłączenia odbioru przy

niskiej częstotliwości w okresie, który ma być wskazany na poziomie krajowym, i zgodnie z metodą

określoną w art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1388 w odniesieniu do instalacji odbiorczych

przyłączonych do systemu przesyłowego lub zgodnie z podobną metodą określoną przez

właściwego operatora systemu dla innych instalacji odbiorczych - art. 45 ust. 2;

• Każdy OSD i OSP przeprowadza testy przekaźników odłączenia odbioru (SCO) przy niskiej

częstotliwości zamontowanych w jego instalacjach w okresie, określonym na poziomie krajowym, i

zgodnie z metodą określoną w art. 37 ust. 6 i art. 39 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1388.

NC ER – testowanie (2)
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• Udział w konsultacjach propozycji zgłoszonych przez OSP zgodnie z art. 4 ust. 2, w tym w

szczególności w konsultacjach publicznych.

• Udział w konsultacji planu obrony systemu i planu odbudowy systemu (art. 11 i art. 23);

• Udział w konsultacji wymagań dla komunikacji głosowej opracowanych zgodnie z art. 41 ust. 2 i

instalacja systemu spełniającego te wymagania;

• Zapewnienie rezerwowego zasilania 24h :

• dla rozdzielni niezbędnych dla realizacji planu odbudowy

• krytycznych narzędzi i urządzeń

NC ER – rola uczestników rynku (m.in.)
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