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Podstawy prawne

Plan obrony

• Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci 

dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz.U. L 312 z 

28.11.2017, s.54).
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Zakres obowiązywania

Plan obrony

• Plan obrony ma zastosowanie do OSP, OSD, SGU, dostawców usług w zakresie obrony, podmiotów 

odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku 

energii elektrycznej („NEMO”), zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2196  (NC ER) oraz 

innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 

2015/1222  i rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1719 .

• Plan obrony ma w szczególności zastosowanie do SGU zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez 

właściwy organ regulacyjny. Wykaz ten stanowi załącznik do planu obrony.
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Cel planu obrony

Plan obrony

• Głównym celem Planu obrony jest skuteczne zapobieganie awariom katastrofalnym w systemie 

połączonym synchronicznie, pracującym w stanie zagrożenia.
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Wytyczne dla planu obrony art. 11.

Plan obrony

Uwzględnia co najmniej następujące elementy

• Granice bezpieczeństwa pracy (zgodnie z art. 25 Rozp. UE 2017/1485 (SO GL) tj, dla każdego elementu 

sieci:  limity napięciowe, limity prądów zwarciowych, limity prądowe pod względem obciążalności cieplnej 

wraz z dopuszczalnymi przejściowymi przeciążeniami).

• Zachowanie zdolności odbioru i wytwarzania w obszarze synchronicznym.

• Potrzeby SGU o wysokim priorytecie.

• Charakterystykę systemu przesyłowego i systemów przyłączonych OSD.

Zawiera co najmniej następujące postawienia

• Warunki jego uruchomienia.

• Polecenia dotyczące planu obrony, wydawane przez OSP.

• Środki podlegające konsultacjom i koordynacji w czasie rzeczywistym z określonymi stronami.
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Wytyczne dla planu obrony art. 11.

Plan obrony

Obejmuje w szczególności 

• Wykaz środków podlegających wdrożeniu przez OSP w swoich instalacjach.

• Wykaz środków podlegających wdrożeniu przez OSD oraz wykaz OSD odpowiedzialnych za ich 
wdrożenie w swoich instalacjach.

• Wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z 
obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach UE 2016/631(RfG), 2016/1388(DCC), 
2016/1447(HVDC) lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków podlegających wdrożeniu przez tych 
SGU.

• Wykaz SGU o wysokim priorytecie i warunki ich odłączania

• Terminy wdrożenia każdego ze środków z planu obrony.

Zawiera co najmniej następujące środki techniczne i organizacyjne
a) Automatyki zabezpieczeniowe działające w przypadku:

• Spadku lub wzrostu częstotliwości.

• Przeciwdziałania załamaniu napięcia.
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Wytyczne dla planu obrony art. 11.

Plan obrony

Zawiera co najmniej następujące środki techniczne i organizacyjne – cd.

b) Procedury:

• Zarządzania odchyleniami częstotliwości.

• Zarządzania odchyleniami napięcia.

• Zarządzania rozpływami mocy czynnej.

• Wsparcia systemu mocą czynną.

• Ręcznego odłączania odbiorców.

Środki planu obrony są zgodne z zasadami:

• Minimalnego wpływu na użytkowników.

• Efektywności ekonomicznej.

• Uruchomienia tylko środków koniecznych.

• Nie powodowania stanów zagrożenia lub zaniku zasilania w systemie przesyłowym lub połączonych 
systemach przesyłowych.
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Warunki uruchomienia planu obrony art. 13.

Plan obrony

• Plan obrony uruchamiany jest przez OSP w następujących przypadkach:

• gdy system znajduje się w stanie zagrożenia zgodnie z kryteriami określonymi w art. 18 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) 2017/1485 [SO GL], po wyczerpaniu działań zaradczych mogących ustabilizować pracę systemu; lub

• gdy analizy bezpieczeństwa wykazały konieczność użycia środków z planu obrony jako uzupełnienie podjętych 

działań zaradczych. 

• OSP podejmuje decyzje o realizacji procedur planu obrony, w drodze koordynacji ze służbami 

dyspozytorskimi właściwych OSD, SGU oraz dostawców usług w zakresie obrony.

• Podczas obrony systemu OSP uruchamiają procedury mające istotny wpływ transgraniczny w koordynacji z 

OSP na których oddziałuje ten wpływ.

• OSD i SGU jak również dostawców usług w zakresie odbudowy wykonują bez zbędnej zwłoki polecenia 

dotyczące planu obrony systemu wydawane przez OSP, zgodnie z procedurami ujętymi w planie. 
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Warunki uruchomienia planu obrony art. 13.

Plan obrony

Wykres definiowanych stanów systemu wg SO GL

|Δf| [mHz]

Zagrożenia
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Alarmowy

100
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0 1 5 15 t [min]
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Pomoc i koordynacja między OSP w stanie zagrożenia art. 14.

Plan obrony

• Każdy OSP udziela pomocy OSP będącego w stanie zagrożenia pod warunkiem:

• Nie powoduje to zagrożenia lub zaniku zasilania dla jego systemu przesyłowego

• Nie powoduje to zagrożenia lub zaniku zasilania dla połączeń międzysystemowych. 

• W przypadku udzielania pomocy poprzez wzajemne połączenia HVDC, powinna ona uwzględniać 

charakterystyki techniczne i może polegać na:

• Ręcznej regulacji przesyłanej mocy

• Wykorzystaniu funkcji automatycznej regulacji przesyłanej mocy.

• Automatycznej regulacji częstotliwości.

• Regulacji napięcia i mocy biernej.

• Wszelkich innych stosownych działań.

• OSP może odłączyć każdy element mający istotny wpływ transgraniczny w tym połączenie wzajemne pod 

warunkiem:

• Koordynowania działania z sąsiednimi OSP.

• Działanie to nie może prowadzić reszty wzajemnie połączonego systemu do stanu zagrożenia lub zaniku 

zasilania

• Niezależnie od powyższego OSP może ręcznie odłączyć dowolny element systemu przesyłowego mający 

istotny wpływ transgraniczny, w tym połączenie wzajemne gdy: następuje naruszenie granic 

bezpieczeństwa pracy, albo naruszenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
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Środki planu obrony

Automatyka w przypadku spadku częstotliwości art. 15.

Plan obrony

• Obejmuje w obszarze regulacji mocy i częstotliwości (LFC) przez OSP

• Automatyczne odłączenie odbioru.

• Automatyczny wzrost wytwarzania.

• Przy niskiej częstotliwości przed automatycznym odłączeniem odbioru następuje:

• Automatyczna aktywacja wzrostu wytwarzania

• Automatyczne przełączenie jednostek magazynowania energii w wymaganym czasie w tryb wytwarzania z 

trybu obciążenia (OSP i OSD).

• Automatyczne odłączenie jednostek magazynowania pracujących jako obciążenie, jeżeli nie są w stanie 

dotrzymać czasu przełączenia określonego przez OSP. 

• Jednostki magazynowania energii powinny być przełączone w tryb wytwarzania lub odłączone przy:

• Częstotliwości niższej lub równej niż granicznej częstotliwość dla stanu zagrożenia (odchyłka od 50 do 200 

mHz).

• Częstotliwości wyższej niż początkowa częstotliwość dla poziomu obowiązkowego automatycznego odłączenia 

odbioru (SCO).
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Środki planu obrony

Automatyka w przypadku spadku częstotliwości art. 15.

Plan obrony

• Automatyczne odłączenie odbioru – SCO (załącznik do NC ER)

• Działanie obowiązkowe dla sieci OSP i OSD.

• Działanie zaprogramowane w sposób minimalizujący wpływ na odłączenie modułów wytwarzania oraz biorące 
pod uwagę charakterystyki wytwarzania i odbioru.

• Działanie nie powodujące ryzyka przeciążeń lub wystąpienia lawiny napięciowej z powodu przekroczenia 
poziomów napięć w węzłach sieci.

• Działanie bezzwłoczne (bez zaprogramowanej zwłoki czasowej) – z uwzględnieniem/dopuszczeniem czasów 
własnych przekaźników i łączników. 

• Nie mniej niż 6 stopni.

• Początek działania 49 Hz.

• Koniec działania 48 Hz.

• Minimalna redukcja obciążenia w każdym stopniu 5% zapotrzebowania bieżącego.

• Maksymalna redukcja w każdym stopniu 10% zapotrzebowania bieżącego.

• Sumaryczna redukcja w całym zakresie działania 45% zapotrzebowania bieżącego.

• Programowanie w wielkościach netto zapotrzebowania.

• Jeśli OSD nie może spełnić wymogów opisanych w kropce 2 i 3, wspólnie z OSP opracowuje plan 
odłączaniaodbioru adekwatny dla obszaru nie spełniającego opisanych wymagań.



15

Środki planu obrony

Automatyka w przypadku spadku częstotliwości art. 15.

Plan obrony

• Automatyczne odłączenie odbioru – SCO aktywowane gradientem częstotliwości

• Działanie gdy odchyłka częstotliwości jest większa niż dopuszczalna odchyłka w stanie ustalonym i gradient jej 

zmian jest większy niż gradient dla incydentu referencyjnego.

• Działanie gdy zostanie przekroczony początkowy próg częstotliwości opisany w załączniku (49 Hz).

• Działanie zgodne z wymaganiami opisanymi w załączniku.

• Dopuszczone wyłącznie gdy jest to wymagane z technicznego punktu widzenia i jego działanie będzie 

skuteczne. 

• Jeśli OSP wdroży automatyczne odłączanie odbioru aktywowane gradientem częstotliwości, przedstawia  

krajowemu organowi regulacyjnemu, w terminie 30 dni od wdrożenia, sprawozdanie wraz z uzasadnieniem 

wdrożenia i wpływu tego środka.

• OSP może ująć w planie obrony dodatkowe etapy odłączania obciążenia netto.

• OSP jest uprawniony do wdrożenia dodatkowych środków obrony działających poniżej częstotliwości 

końcowej (poniżej 48 Hz).



16

Środki planu obrony

Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości art. 16.

Plan obrony

• System automatycznej regulacji wzrostu częstotliwości:

• Prowadzi do automatycznego spadku mocy wytwarzanej w każdym obszarze LFC.

• Uwzględnia skoordynowane pomiędzy OSP obszaru synchronicznego: progi aktywacji i wielkości redukcji 

mocy wytwarzanej.

• Uwzględnia przy projektowaniu:

 Charakterystyki i zdolności modułów wytwarzania energii (LFSM-O).

 Udział modułów magazynowania energii.

 Jako środek dodatkowy gdy LFSM-O nie jest wystarczające może wykorzystywać stopniowe 

odłączanie wytwarzania.

• OSP w porozumieniu z pozostałymi OSP obszaru synchronicznego ustala ilość stopni i wielkość mocy 

modułów wytwarzania lub systemów HVDC odłączanych w każdym stopniu.
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Środki planu obrony

Automatyka przeciwdziałająca załamaniu napięcia art. 17.

Plan obrony

• Automatyka przeciwdziałająca załamaniu napięcia uwzględnia co najmniej jeden ze środków wymienionych 

poniżej – zgodnie z oceną bezpieczeństwa:

• Automatyczne odłączenie odbioru przy niskim napięciu zgodnie z art. 19 ust. 2. rozporządzenia UE 2016/1388 

.

• Blokadę automatycznych przełączników zaczepów działających pod obciążeniem zgodnie z art. 19 ust. 3 

rozporządzenia UE 2016/1388.

• Automatykę zabezpieczeniową systemu do celów zarządzania napięciem.

• Jeżeli ocena bezpieczeństwa nie wykaże potrzeby blokowania przełącznika zaczepów OSP zgodnie z art 19 

ust. 3 rozporządzenia UE 2016/1388 ustala:

• Metodę blokowania automatyki przełącznika zaczepów.

• Poziom napięcia blokady zaczepów.

• Kierunek przepływu mocy biernej.

• Maksymalny odcinek czasu pomiędzy wykryciem a zablokowaniem przełączeń (zwłoka czasowa). 
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Środki planu obrony

Procedura zarządzania odchyleniami częstotliwości art. 18.

Plan obrony

• Zawiera zestaw środków służących do zarządzania odchyleniami częstotliwości po przekroczeniu progu 
stanu alarmowego określonego w art. 18 ust 2 rozporządzenia UE 2016/1485 oraz jest zgodna z art 78 tego 
rozporządzenia w zakresie:

• Zachowania mniejszego spadku mocy wytwarzania od spadku mocy odbioru dla zakłóceń skutkujących 
spadkiem częstotliwości.

• Zachowania większego spadku mocy wytwarzania w stosunku do spadku mocy odbioru dla zdarzeń 
skutkujących wzrostem częstotliwości.

• OSP jest uprawniony do zmiany trybu pracy własnego regulatora LFC w celu zapobiegania zakłóceniom 
przy ręcznej aktywacji środków mocy czynnej wykonywanej na polecenie OSP.

• OSP jest uprawniony do określenia nastaw mocy czynnej jaką utrzymuje:

• SGU.

• Dostawca usług w zakresie obrony.

• OSP jest uprawniony do odłączenia:

• SGU.

• Dostawcy usług w zakresie obrony.

• OSD, SGU i Dostawcy usług w zakresie odbudowy wykonują polecenia OSP bez zbędnej zwłoki.
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Środki planu obrony

Procedura zarządzania odchyleniami częstotliwości art. 18.

Plan obrony

OSP przed zadziałaniem automatycznego odłączania odbioru (SCO) uruchamia bezpośrednio lub poprzez

OSD, regulację zapotrzebowania ze strony dostawców usług w zakresie obrony oraz

• Przełącza moduły magazynowania energii działające jako obciążenie w tryb generacji.

• Wyłącza moduły magazynowania energii pracujące jako obciążenie gdy nie mogą przełączyć się w tryb 

generacji w wymaganym czasie.

• OSP wydaje polecenia bezpośrednio lub za pośrednictwem OSP.

• Polecenia nastawy mocy czynnej nie mogą naruszać ograniczeń technicznych dostawcy usług w zakresie 

obrony. 

• OSP przygotowuje raport z wprowadzonych działań zaradczych i przedstawia go organowi regulacyjnemu 

oraz udostępnia SGU i dostawcom usług w zakresie obrony, na których podjęte działania miały znaczący 

wpływ.
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Środki planu obrony

Procedura zarządzania odchyleniami napięcia art. 19.

Plan obrony

• Obejmuje środki przewidziane do zarządzania odchyleniami napięcia znajdującego się poza granicami 

bezpiecznej pracy zgodnie z art. 25 rozporządzenia UE 2017/1485.

• Przełącza moduły magazynowania energii działające jako obciążenie w tryb generacji.

• Wyłącza moduły magazynowania energii pracujące jako obciążenie gdy nie mogą przełączyć się w tryb 

generacji w wymaganym czasie.

• OSP jest uprawniony do wydania polecenia dla OSD i SGU w zakresie utrzymywania zakresu napięcia i 

zakresu mocy biernej zgodnie z art. 28 i 29 rozporządzenia UE 2017/1485. 

• Na wniosek sąsiedniego OSP, każdy OSP udostępnia posiadane środki regulacji mocy biernej , jeśli ich 

wykorzystanie nie prowadzi do znalezienia się jego systemu w stanie zagrożenia lub zaniku zasilania.
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Środki planu obrony

Procedura zarządzania rozpływami mocy art. 20.

Plan obrony

Obejmuje środki przewidziane do zarządzania rozpływami mocy w systemie przekraczającymi granice

bezpieczeństwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia UE 2017/1485.

• OSP jest uprawniony do określenia poziomu mocy jaką utrzymuje SGU lub dostawca usług w zakresie 

obrony.

• Poziom mocy w poleceniu OSP nie powinien naruszać ograniczeń technicznych SGU lub dostawcy usług w 

zakresie obrony.

• OSP jest uprawniony do odłączenia:

• SGU.

• Dostawcy usług w zakresie obrony.

• OSD, SGU i dostawcy usług w zakresie odbudowy wykonują polecenia OSP bez zbędnej zwłoki.

• OSP wydaje polecenia bezpośrednio lub za pośrednictwem OSD. 

• OSP przygotowuje raport z wprowadzonych działań zaradczych i przedstawia go organowi regulacyjnemu 

oraz udostępnia SGU i dostawcom usług w zakresie obrony, na których podjęte działania miały znaczący 

wpływ.
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Środki planu obrony

Procedura wsparcia systemu mocą czynną art. 21.

Plan obrony

• OSP na podstawie z art. 107 ust. 1 i 2 rozporządzenia UE 2017/1485 ma prawo zwrócić się o wsparcie mocy 

czynnej w przypadku:

• Braku wystarczalności obszaru regulacyjnego w przedziale dnia następnego.

• Braku wystarczalności obszaru regulacyjnego w przedziale dnia bieżącego.

• Przed zawieszeniem działań rynkowych zgodnie z art. 35 NC ER.

• OSP o wsparcie mocy czynnej zwraca się do:

• Dostawcy usług bilansujących – jeśli jego moc nie została uruchomiona poprzez rynek i nie narusza jego 

ograniczeń technicznych.

• SGU, który nie świadczy usług bilansujących i jest zobowiązany do uruchomienia swojej mocy przy 

zachowaniu ograniczeń technicznych.

• Innych OSP pracujących w stanie normalnym lub awaryjnym.

• OSP może uruchomić dodatkową wsparcie mocą czynną dopiero po wykorzystaniu energii bilansującej 

dostępnej na rynku z uwzględnieniem międzyobszarowych zdolności przesyłowych.
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Środki planu obrony

Procedura wsparcia systemu mocą czynną art. 21.

Plan obrony

• OSP do którego zwrócono się o wsparcie systemu mocą czynną

• Udostępnia swoje niewspółdzielone oferty.

• Jest uprawniony do uruchomienia dostępnej energii bilansującej w celu udzielenia wsparcia wnioskującemu 

OSP.

• Jest uprawniony do zwrócenia się o wsparcie do swoich dostawców usług bilansujących i SGU, którzy nie 

uruchomili jeszcze swoich dostępnych mocy.

• OSP wnioskujący oraz OSP udzielający wsparcia są uprawnieni do:

• Wykorzystania dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych jeśli dostaw dokonuje się przed 

czasem zamknięcia bramki rynku dnia bierzącego oraz jeżeli rynek nie został zawieszony zgodnie z art 35 NC 

ER .

• Wykorzystania dodatkowych zdolności przesyłowych dostępnych ze względu na stan systemu w czasie 

rzeczywistym, po skoordynowaniu działań z innymi OSP na których zdarzenie miało znaczący wpływ.

• Uzgodniona wielkość pomocy oraz czasy jej dostarczania mają charakter wiążący chyba że system OSP 

wspierającego znajdzie się w stanie zagrożenia lub zaniku zasilania.
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Środki planu obrony

Procedura ręcznego odłączania odbiorców art. 22.

Plan obrony

• OSP może określić wielkość obciążenia netto odłączaną ręcznie bezpośrednio przez OSP lub za 

pośrednictwem OSD, na potrzeby zapobieżenia rozprzestrzenianiu się awarii lub stanu zagrożenia.

• OSP uruchamia ręczne odłączanie odbioru w celu:

• Zapobieżenia powstawaniu przeciążeń.

• Zapobieżenia zapadom napięcia.

• Zaradzenia sytuacjom gdy wnioskowano o wsparcie systemu mocą czynną, lecz nie jest ono wystarczające 

aby zapobiec spadkom częstotliwości w systemie.

• OSP powiadamia OSD o wielkości obciążenia netto jaka została odłączona przez OSP w systemie OSD lub 

jaka musi zostać odłączona przez OSD w ich systemie.

• OSD wykonują polecenia OSP bez zbędnej zwłoki. 

• OSP przygotowuje raport z wprowadzonych działań zaradczych oraz ich wpływu i przedstawia go organowi 

regulacyjnemu w okresie 30 dni od zdarzenia.
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Wdrażanie planu obrony art. 12.

Plan obrony

• OSP powiadamia OSD, SGU i dostawców usług w zakresie obrony o konieczności wdrożenia środków w ich 

instalacjach, w terminie do 18 grudnia 2018 r.

• OSP, OSD, SGU i dostawcy usług w zakresie obrony wdrażają środki przewidziane w planie obrony w 

swoich instalacjach w terminie do 18 grudnia 2019 r.

• W przypadku wdrożeń środków u SGU, OSDn i dostawców usług w zakresie obrony OSP powiadamia OSDp

do których przyłączone są instalacje podlegające wdrożeniom środków obrony.

• Każdy OSD, SGU i dostawca usług w zakresie obrony:

• Wdraża środki w swoich instalacjach.

• Powiadamia o wdrożeniu OSP.

• Utrzymuje wdrożone środki w swoich instalacjach.

•
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