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1 WYMOGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZANIA ODBIORU – 

Propozycje wymogów ogólnego stosowania (wymogi general 

level) 

1.1 TYTUŁ II:  PRZYŁĄCZENIE INSTALACJI ODBIORCZYCH PRZYŁĄCZONYCH 

DO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO, INSTALACJI DYSTRYBUCYJNYCH 

PRZYŁĄCZONYCH DO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ORAZ SYSTEMÓW 

DYSTRYBUCYJNYCH 

1.1.1 Artykuł 12. Wymogi dotyczące częstotliwości 

1.1.1.1 Art. 12 ust. 1 – Okres czasu pracy 

Wymogi dotyczące częstotliwości 

Zapisy Rozporządzenia 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, instalacje dystrybucyjne przyłączone 

do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne muszą mieć zdolność do zachowania połączenia 

z siecią i pracy w zakresach częstotliwości i okresach określonych w załączniku I. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

1. Minimalne czasy, w których instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego, instalacja 
dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego lub system dystrybucyjny musi mieć zdolność 
do pracy przy różnych częstotliwościach odbiegających od wartości nominalnej bez odłączenia od 
sieci określa się następująco: 
 

Zakres częstotliwości Czas pracy 

47,5 Hz – 48,5 Hz 30 minut 
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48,5 Hz – 49,0 Hz 30 minut 
 

1.1.2 Artykuł 13. Wymogi dotyczące napięcia 

1.1.2.1 Art. 13 ust. 1 – Zakresy napięcia i okresy czasu pracy (sieci od 110 kV do 300 kV) 

Wymogi dotyczące napięcia 

Zapisy Rozporządzenia 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, instalacje dystrybucyjne przyłączone 

do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego muszą 

mieć zdolność do zachowania połączenia z siecią i pracy w zakresach napięcia i okresach 

określonych w załączniku II. 

 

Tabela przedstawia minimalne czasy, w których instalacja odbiorcza przyłączona do systemu 

przesyłowego, instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego lub system 

dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego musi mieć zdolność do pracy bez odłączenia 

od sieci przy napięciach odbiegających od napięcia referencyjnego 1 pu w punkcie przyłączenia, 

jeżeli wartości napięcia bazowego dla jednostek względnych wynoszą od 110 kV do mniej  

niż 300 kV. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

1. Minimalny czas, w trakcie którego instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego, 

instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego lub system dystrybucyjny 

przyłączony do systemu przesyłowego musi mieć zdolność do pracy bez odłączenia od sieci  

przy napięciach odbiegających od napięcia referencyjnego 1 pu w punkcie przyłączenia, wynosi: 

 dla sieci o napięciu znamionowym od 110 kV do 300 kV  

 

Zakres napięcia Czas pracy 

1,118 pu – 1,15 pu 60 minut 
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1.1.2.2 Art. 13 ust. 2 – Zakresy napięcia i okresy czasu pracy (sieci od 300 kV do 400 kV) 

Wymogi dotyczące napięcia 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Urządzenia systemów dystrybucyjnych przyłączone do systemu przesyłowego pod tym samym 

napięciem co napięcie punktu przyłączenia muszą mieć zdolność do zachowania połączenia z siecią 

i pracy w zakresach napięcia i okresach określonych w załączniku II. 

 

Tabela przedstawia minimalne czasy, w których instalacja odbiorcza przyłączona do systemu 

przesyłowego, instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego lub system 

dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego musi mieć zdolność do pracy bez odłączenia 

od sieci przy napięciach odbiegających od napięcia referencyjnego 1 pu w punkcie przyłączenia, 

jeżeli wartości napięcia bazowego dla jednostek względnych wynoszą od 300 kV do 400 kV 

(włącznie). 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

2. Minimalny czas, w trakcie którego instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego, 

instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego lub system dystrybucyjny 

przyłączony do systemu przesyłowego musi mieć zdolność do pracy bez odłączenia od sieci przy 

napięciach odbiegających od napięcia referencyjnego 1 pu w punkcie przyłączenia, wynosi: 

 dla sieci o napięciu znamionowym od 300 kV do 400 kV 
 

Zakres napięcia Czas pracy 

1,05 pu – 1,10 pu 60 minut 
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1.1.3 Artykuł 14. Wymogi dotyczące prądu zwarciowego 

1.1.3.1 Art. 14 ust. 4 – Próg dla maksymalnego prądu zwarciowego po wystąpieniu 

niezaplanowanego zdarzenia 

Wymogi dotyczące prądu zwarciowego 

Zapisy Rozporządzenia 

4. Próg, o którym mowa w ust. 3 [próg dla maksymalnego prądu zwarciowego z sieci właściwego 

OSP po wystąpieniu niezaplanowanego zdarzenia], ustalany jest przez właściciela instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego dla jego instalacji albo przez operatora systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego dla jego sieci. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściciel instalacji odbiorczej przyłączony  

do systemu przesyłowego lub OSD do systemu przesyłowego 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

4. Próg dla maksymalnego prądu zwarciowego z sieci właściwego OSP po wystąpienie 

niezaplanowanego zdarzenia ustalany jest przez właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej 

do systemu przesyłowego dla jego instalacji albo przez operatora systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego dla jego sieci. 

Ustalona wartość progu powinna spełniać następujące warunki: 

a) nie powinna być niższa niżeli wartość maksymalna prądu zwarciowego określona przez OSP, 

do którego wytrzymania, zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1388, musi mieć 

zdolność dotknięta zdarzeniem instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego 

lub dotknięty zdarzeniem system dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego; 

b) nie powinna być wyższa niż wartość maksymalna prądu zwarciowego instalacji odbiorczej 

przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego 

do systemu przesyłowego. 
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1.1.3.2 Art. 14 ust. 6 – Próg dla maksymalnego prądu zwarciowego przed wystąpieniem 

zaplanowanego zdarzenia 

Wymogi dotyczące prądu zwarciowego 

Zapisy Rozporządzenia 

6. Próg, o którym mowa w ust. 5 [próg dla maksymalnego prądu zwarciowego z sieci właściwego 

OSP przed wystąpieniem zaplanowanego zdarzenia], ustalany jest przez właściciela instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego dla jego instalacji albo przez operatora systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego dla jego sieci. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściciel instalacji odbiorczej przyłączony 

do systemu przesyłowego lub OSD przyłączony do systemu przesyłowego 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

6. Próg dla maksymalnego prądu zwarciowego z sieci właściwego OSP przed wystąpieniem 

zaplanowanego zdarzenia ustalany jest przez właściciela instalacji odbiorczej przyłączonej 

do systemu przesyłowego dla jego instalacji albo przez operatora systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego dla jego sieci. 

Ustalona wartość progu powinna spełniać następujące warunki: 

a) nie powinna być niższa niżeli wartość maksymalna prądu zwarciowego określona przez OSP, 

do którego wytrzymania, zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1388, musi mieć 

zdolność dotknięta zdarzeniem instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego 

lub dotknięty zdarzeniem system dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego; 

b) nie powinna być wyższa niż wartość maksymalna prądu zwarciowego instalacji odbiorczej 

przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do 

systemu przesyłowego. 
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1.1.4 Artykuł 15. Wymogi dotyczące mocy biernej 

1.1.4.1 Art. 15 ust. 1 lit. a) – Wymagania dla instalacji odbiorczych 

Wymogi dotyczące mocy biernej 

Zapisy Rozporządzenia 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne przyłączone 

do systemu przesyłowego muszą mieć zdolność do utrzymania swojej pracy w stanie ustalonym 

w swoim punkcie przyłączenia w zakresie mocy biernej określonym przez OSP, zgodnie 

z następującymi warunkami:  

a)  w przypadku instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego, rzeczywisty zakres 

mocy biernej określony przez OSP dla poboru i wprowadzenia mocy biernej nie może wykraczać 

poza 48 % maksymalnej mocy przyłączeniowej pobieranej z sieci albo maksymalnej mocy 

przyłączeniowej wprowadzanej do sieci, w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest 

większa (0,9 współczynnika mocy poboru lub wprowadzenia mocy czynnej), z wyjątkiem sytuacji, w 

których właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego wykaże korzyści 

techniczne albo finansowe dla systemu, w przypadku instalacji odbiorczych przyłączonych do 

systemu przesyłowego, a OSP zaakceptuje je;  

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne przyłączone 

do systemu przesyłowego muszą mieć zdolność do utrzymania swojej pracy w stanie ustalonym 

w swoim punkcie przyłączenia w zakresie mocy biernej określonym przez OSP, zgodnie 

z następującymi warunkami:  

a) w przypadku instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego rzeczywisty zakres 

mocy biernej dla poboru i wprowadzenia mocy biernej nie może wykraczać poza: 

i. 40 % (tj. 0,928 współczynnika mocy cos, co odpowiada współczynnikowi mocy 

tg=0,4) wartości maksymalnej mocy przyłączeniowej pobieranej z sieci albo 

maksymalnej mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie poboru mocy 

biernej (zużycie), w zależności od tego, która wartość jest wyższa, przy czym 

w normalnym stanie pracy sieci średnie 15-minutowe wartości poboru mocy biernej 

nie mogą wykraczać poza 40 % (tj. 0,928 współczynnika mocy cos, co odpowiada 

współczynnikowi mocy tg=0,4) mocy czynnej pobieranej z sieci przesyłowej; oraz  

ii. 0 % (tj. 1,0 współczynnika mocy cos, co odpowiada współczynnikowi mocy tg=0,0) 

wartości maksymalnej mocy przyłączeniowej pobieranej z sieci albo maksymalnej mocy 

przyłączeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie wprowadzania mocy biernej 

(produkcja), w zależności od tego, która wartość jest wyższa;  

W przypadkach, w których właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu 

przesyłowego wykaże korzyści techniczne albo finansowe dla systemu, a OSP zaakceptuje 

je, rzeczywisty zakres mocy biernej może zostać rozszerzony. Szerszy zakres mocy biernej 

będzie określany indywidualnie.  
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1.1.4.2 Art. 15 ust. 1 lit. b) – Wymagania dla systemów dystrybucyjnych 

Wymogi dotyczące mocy biernej 

Zapisy Rozporządzenia 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne przyłączone 

do systemu przesyłowego muszą mieć zdolność do utrzymania swojej pracy w stanie ustalonym 

w swoim punkcie przyłączenia w zakresie mocy biernej określonym przez OSP, zgodnie 

z następującymi warunkami:  

b) w przypadku systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, rzeczywisty 

zakres mocy biernej określony przez OSP dla poboru i wprowadzenia mocy biernej nie może 

wykraczać poza:  

i. 48 % (tj. 0,9 współczynnika mocy) wartości maksymalnej mocy przyłączeniowej 

pobieranej z sieci albo maksymalnej mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 

w trakcie poboru mocy biernej (zużycie), w zależności od tego, która wartość 

jest wyższa; oraz  

ii. 48 % (tj. 0,9 współczynnika mocy) wartości maksymalnej mocy przyłączeniowej 

pobieranej z sieci albo maksymalnej mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 

w trakcie wprowadzania mocy biernej (produkcja), w zależności od tego, która wartość 

jest wyższa; z wyjątkiem sytuacji, w których OSP i operator systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego wykażą korzyści techniczne albo finansowe 

dla systemu w drodze wspólnej analizy.  

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne przyłączone 

do systemu przesyłowego muszą mieć zdolność do utrzymania swojej pracy w stanie ustalonym 

w swoim punkcie przyłączenia w zakresie mocy biernej określonym przez OSP, zgodnie 

z następującymi warunkami:  

b) w przypadku systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, rzeczywisty 

zakres mocy biernej dla poboru i wprowadzenia mocy biernej nie może wykraczać poza: 

1) Gdy przyłączanie systemu dystrybucyjnego ma miejsce w polu transformatora NN/110kV: 

i. 40 % (tj. 0,928 współczynnika mocy cos, co odpowiada współczynnikowi mocy 

tg=0,4) wartości maksymalnej mocy przyłączeniowej pobieranej z sieci albo 

maksymalnej mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie poboru mocy 

biernej (zużycie), w zależności od tego, która wartość jest wyższa; oraz  

ii. 0 % (tj. 1,0 współczynnika mocy cos) wartości maksymalnej mocy przyłączeniowej 

pobieranej z sieci albo maksymalnej mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci 

w trakcie wprowadzania mocy biernej (produkcja), w zależności od tego, która wartość 

jest wyższa; 

W przypadkach, w których OSP i operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego 

do systemu przesyłowego wykażą korzyści techniczne albo finansowe dla systemu 

w drodze wspólnej analizy, rzeczywisty zakres mocy biernej może zostać rozszerzony. 
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Szerszy zakres mocy biernej będzie określany indywidualnie. 

2) Gdy przyłączanie systemu dystrybucyjnego ma miejsce w polu rozdzielni 110kV będącej 

własnością OSP: 

i. 40 % (tj. 0,928 współczynnika mocy cos, co odpowiada współczynnikowi mocy 

tg=0,4) wartości maksymalnej mocy przyłączeniowej pobieranej z sieci albo 

maksymalnej mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie poboru mocy 

biernej (zużycie), w zależności od tego, która wartość jest wyższa; oraz  

ii. 40 % (tj. 0,928 współczynnika mocy cos, co odpowiada współczynnikowi mocy 

tg=0,4) wartości maksymalnej mocy przyłączeniowej pobieranej z sieci albo 

maksymalnej mocy przyłączeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie wprowadzania 

mocy biernej (produkcja), w zależności od tego, która wartość jest wyższa.  

. 

W przypadkach, w których OSP i operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego 

do systemu przesyłowego wykażą korzyści techniczne albo finansowe dla systemu w drodze 

wspólnej analizy rzeczywisty zakres mocy biernej może zostać rozszerzony. Szerszy zakres 

mocy biernej będzie określany indywidualnie. 
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1.1.4.3 Art. 15 ust. 1 lit. d) – Inna miara niż współczynnik mocy 

Wymogi dotyczące mocy biernej 

Zapisy Rozporządzenia 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne przyłączone 

do systemu przesyłowego muszą mieć zdolność do utrzymania swojej pracy w stanie ustalonym 

w swoim punkcie przyłączenia w zakresie mocy biernej określonym przez OSP, zgodnie 

z następującymi warunkami:  

d) OSP może postanowić o stosowaniu innych miar niż współczynnik mocy do celów określenia 

równoważnych zakresów zdolności do generacji mocy biernej;  

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

d) OSP do celów określania równoważnych zakresów zdolności do generacji mocy biernej stosuje 

również współczynnik mocy tgφ liczony jako stosunek mocy biernej do mocy czynnej; 
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1.1.4.4 Art. 15 ust. 2 – Zdolność do niewprowadzania mocy biernej 

Wymogi dotyczące mocy biernej 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Właściwy OSP może wprowadzić wymóg, aby systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu 

przesyłowego miały w punkcie przyłączenia zdolność do niewprowadzania mocy biernej  

(przy napięciu referencyjnym 1 dla jednostek względnych) przy przepływie mocy czynnej poniżej  

25% maksymalnej mocy przyłączeniowej pobieranej z sieci. W stosownych przypadkach, państwa 

członkowskie mogą zobowiązać właściwego OSP do uzasadnienia jego wniosku w drodze wspólnej 

analizy z operatorem systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego. Jeżeli 

wymóg ten nie jest uzasadniony w oparciu o wspólną analizę, właściwy OSP i operator systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego uzgadniają niezbędne wymogi 

odpowiednio do wyników wspólnej analizy. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

2. Nie wprowadza się wymogu, aby systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego 

miały w punkcie przyłączenia zdolność do niewprowadzania mocy biernej (przy napięciu 

referencyjnym 1 dla jednostek względnych) przy przepływie mocy czynnej poniżej 25 % maksymalnej 

mocy przyłączeniowej pobieranej z sieci. 

  



Strona 14 z 48 

1.1.4.5 Art. 15 ust. 4 – Zarządzanie mocą bierną 

Wymogi dotyczące mocy biernej 

Zapisy Rozporządzenia 

4. Zgodnie z ust. 3 operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego może 

zobowiązać właściwego OSP do uwzględnienia jego systemu dystrybucyjnego przyłączonego 

do systemu przesyłowego na potrzeby zarządzania mocą bierną. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSD przyłączony do systemu przesyłowego 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

4. Warunkiem wystąpienia operatora systemu dystrybucyjnego do OSP o uwzględnienie jego 

systemu na potrzeby zarządzania mocą bierną jest spełnienie przez operatora systemu 

dystrybucyjnego wymogu zgodnie z artykułem 15 ust 1 i 2 Rozporządzenia Komisji 2016/1388 oraz 

dokumentami wynikającymi z ww. Rozporządzenia. 
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1.1.5 Artykuł 18. Wymiana informacji 

1.1.5.1 Art. 18 ust. 1 – Wymiana informacji, instalacje odbiorcze 

Wymogi dotyczące regulacji 

Zapisy Rozporządzenia 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego muszą być wyposażone zgodnie 

ze standardami ustalonymi przez właściwego OSP w celu wymiany informacji między właściwym 

OSP a instalacją odbiorczą przyłączoną do systemu przesyłowego z określonym znacznikiem czasu. 

Właściwy OSP podaje ustalone standardy do publicznej wiadomości.  

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

1. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego muszą być wyposażone zgodnie 

ze standardami OSP w urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające wymianę danych w protokole 

IEC 60870-6 (ICCP/TASE.2) lub IEC 870-5-104 z określonym znacznikiem czasu, w celu wymiany 

informacji między OSP a instalacją odbiorczą przyłączoną do systemu przesyłowego. OSP podaje 

ustalone standardy do publicznej wiadomości. 
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1.1.5.2 Art. 18 ust. 2 – Wymiana informacji, systemy dystrybucyjne 

Wymogi dotyczące regulacji 

Zapisy Rozporządzenia 

2. System dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego musi być wyposażony zgodnie 

ze standardami ustalonymi przez właściwego OSP w celu wymiany informacji między właściwym 

OSP a systemem dystrybucyjnym przyłączonym do systemu przesyłowego z określonym 

znacznikiem czasu. Właściwy OSP podaje ustalone standardy do publicznej wiadomości. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

2. System dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego musi być wyposażony zgodnie 

ze standardami OSP w urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające wymianę danych w protokole 

IEC 60870-6 (ICCP/TASE.2) z określonym znacznikiem czasu, w celu wymiany informacji między 

OSP a systemem dystrybucyjnym przyłączonym do systemu przesyłowego. OSP podaje ustalone 

standardy do publicznej wiadomości. 

 

  



Strona 17 z 48 

1.1.5.3 Art. 18 ust. 3 – Wymiana informacji, standardy wymiany 

Wymogi dotyczące regulacji 

Zapisy Rozporządzenia 

3. Właściwy OSP ustala standardy wymiany informacji. Właściwy OSP podaje do publicznej 

wiadomości precyzyjny wykaz wymaganych danych. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

3. Pozyskiwanie danych z instalacji odbiorczej odbywa się za pomocą protokołów IEC 60870-6 
(ICCP/TASE.2), IEC 870-5-104. Do wymiany informacji i danych z systemami SCADA OSD  
jest stosowany protokół IEC 60870-6 (ICCP/TASE.2). 

Minimalny zakres udostępnianych operatorowi systemu danych w przypadku instalacji odbiorczych 

przyłączonych do systemu przesyłowego obejmuje: 

a) dane elektryczne dotyczące transformatorów przyłączonych do systemu przesyłowego, 

b) charakterystyka obciążenia instalacji odbiorczej, 

c) charakterystyka regulacji mocy biernej, 

d) planowany pobór mocy czynnej i prognozowany pobór mocy biernej na następny dzień 

i bieżący dzień, w tym wszelkie zmiany wspomnianych grafików lub prognoz, 

e) wszelkie prognozowane ograniczenia zdolności regulacji mocy biernej, 

f) w przypadku uczestnictwa w odpowiedzi odbioru – grafik zakresu strukturalnej minimalnej 

i maksymalnej mocy do ograniczenia, 

g) w drodze odstępstwa od lit. a), w regionach o centralnym systemie dysponowania, dane, 

o które występuje OSP w celu przygotowania grafiku generacji mocy czynnej, 

h) moc czynna i moc bierna w punkcie przyłączenia,  

i) zakres minimalnej i maksymalnej mocy do ograniczenia, 

j) stan wyłącznika/ów i wszystkich odłączników w punkcie przyłączenia, 

k) wartości 3 napięć i 3 prądów fazowych w punkcie przyłączenia, 

l) wartość mocy czynnej i biernej w punkcie przyłączenia, 

m) wartość częstotliwości. 

Minimalny zakres udostępnianych operatorowi systemu danych w przypadku systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego obejmuje: 

a) rozdzielnie z podziałem na napięcia, 

b) linie łączące rozdzielnie, o których mowa w lit. a), 

c) transformatory z rozdzielni, o których mowa w lit. a), 

d) znaczących użytkowników sieci w rozumieniu art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu 

przesyłowego energii elektrycznej, 

e) dławiki i baterie kondensatorów podłączone do rozdzielni, o których mowa w lit. a), 

f) dane elektryczne dotyczące transformatorów przyłączonych do systemu przesyłowego, 

g) informacje o planowanej niedostępności elementów sieci co najmniej w trybach D-2 i D-1, 

h) informacje o nieplanowanej niedostępności w najwcześniejszym możliwym terminie, 

i) stan wszystkich wyłączników i odłączników w rozdzielniach, o których mowa w lit. a), 

j) moc czynną i bierną w polach liniowych rozdzielni, o których mowa w lit. a), 
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k) moc czynną i bierną w polach transformatorowych rozdzielni, o których mowa w lit. a), 

l) wartość częstotliwości w rozdzielniach, o których mowa w lit. a), 

m) wprowadzaną moc czynną i bierną w polu zakładu wytwarzania energii, 

n) pozycje zaczepów transformatorów przyłączonych do systemu przesyłowego, 

o) napięcia na szynach zbiorczych w rozdzielniach, o których mowa w lit. a), 

p) moc bierną w polu dławików i baterii kondensatorów w rozdzielniach, o których mowa  

w lit. a), 

q) najlepsze dostępne dane dotyczące zagregowanego wytwarzania w obszarze OSD 

z podziałem na źródła energii pierwotnej, 

r) najlepsze dostępne dane dotyczące zagregowanego odbioru w obszarze OSD. 
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1.1.6 Artykuł 19. Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

1.1.6.1 Art. 19 ust. 1 lit. a) - Odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości, zapewnienie 

zdolności i alarm odłączenia 

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

1.Wszystkie instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego muszą spełniać poniższe wymogi dotyczące zdolności 

do realizacji odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości:  

a) każdy operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego oraz, 

w przypadkach określonych przez OSP, właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu 

przesyłowego musi zapewnić zdolności umożliwiające automatyczne odłączenie przy niskiej 

częstotliwości określonej części swojego odbioru. Właściwy OSP może określić alarm odłączenia 

oparty na kombinacji niskiej częstotliwości i tempa zmiany częstotliwości;  

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

1. Wszystkie instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego muszą spełniać poniższe wymogi dotyczące zdolności 

do realizacji odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości:  

a) każdy operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego oraz właściciel 

instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego musi zapewnić zdolności umożliwiające 

automatyczne odłączenie przy niskiej częstotliwości określonej części swojego odbioru. Nie określa 

się alarmu odłączenia opartego na kombinacji niskiej częstotliwości i tempa zmiany częstotliwości.  
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1.1.6.2  Art. 19 ust.1 lit. c) - Odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości, parametry 

przekaźnika 

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

1.Wszystkie instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego muszą spełniać poniższe wymogi dotyczące zdolności 

do realizacji odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości:  

c) zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości muszą umożliwiać pracę 

od nominalnej wartości wejściowego prądu przemiennego, jaka zostanie określona przez właściwego 

operatora systemu, i muszą spełniać następujące wymogi:  

(i) zakres częstotliwości: co najmniej 47–50 Hz, z możliwością regulowania ze skokiem  

0,05 Hz;  

(ii) czas pracy: nie więcej niż 150 ms od uruchomienia nastawy częstotliwości;  

(iii) blokowanie napięcia: blokowanie zdolności do realizacji musi być możliwe, gdy napięcie 

mieści się w zakresie 30–90 % referencyjnej wartości napięcia 1 dla jednostek względnych; 

(iv) nadawanie kierunku przepływu mocy czynnej w punkcie odłączenia;  

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściwy operator systemu 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

1. Wszystkie instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego muszą spełniać poniższe wymogi dotyczące zdolności 

do realizacji odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości:  

c) zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskiej częstotliwości muszą umożliwiać pracę 

od wartości 0,5 pu napięcia referencyjnego, i muszą spełniać następujące wymogi:  

(i) zakres częstotliwości: co najmniej 47–50 Hz, z możliwością regulowania ze skokiem  

0,05 Hz;  

(ii) czas pracy: nie więcej niż 150 ms od uruchomienia nastawy częstotliwości; 

Czas pracy należy rozumieć jako czas własny przekaźnika, dystrybucji sygnału 

sterowania wyłącznika i czas własny wyłącznika.  

(iii) blokowanie napięcia: blokowanie zdolności do realizacji musi być możliwe, gdy napięcie 

mieści się w zakresie 30–90 % referencyjnej wartości napięcia 1 dla jednostek względnych; 

(iv) nadawanie kierunku przepływu mocy czynnej w punkcie odłączenia. 
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1.1.6.3 Art. 19 ust. 2 lit. a) - Zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu 

instalacji dystrybucyjnych  

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

2. W odniesieniu do zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu zastosowanie 

mają następujące wymogi:  

a) właściwy OSP może – w porozumieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych przyłączonych 

do systemu przesyłowego – określić zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu 

dla instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;  

 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w uzgodnieniu z OSD przyłączonym do 

systemu przesyłowego 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

a) Nie wymaga się zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu dla instalacji 

dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego. 
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1.1.6.4 Art. 19 ust. 2 lit. b) - Zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu 

instalacji odbiorczych 

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

2. W odniesieniu do zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu zastosowanie 

mają następujące wymogi:  

b) właściwy OSP może – w porozumieniu z właścicielami instalacji odbiorczych przyłączonych 

do systemu przesyłowego – określić zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu 

dla instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w porozumieniu z właścicielem instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego  

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

b) Nie wymaga się zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu od instalacji 

odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego. 
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1.1.6.5 Art. 19 ust. 2 lit. c) - Wdrożenie blokady przełącznika zaczepów  

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

2. W odniesieniu do zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu zastosowanie 

mają następujące wymogi:  

c) wdrożenie blokady przełącznika zaczepów pod obciążeniem oraz odłączenia odbioru przy niskim 

napięciu odbywa się na podstawie oceny OSP dotyczącej bezpieczeństwa systemu i jest wiążące 

dla operatorów systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;  

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

c) Transformatory przyłączone do sieci zamkniętej, poprzez które zasilane są urządzenia, instalacje 

i sieci odbiorców, powinny być wyposażone w regulację zaczepową działającą pod obciążeniem 

z możliwością blokowania przełącznika zaczepów. 
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1.1.6.6 Art. 19 ust. 2 lit. d) – Urządzenia na potrzeby blokady przełącznika zaczepów  

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

2. W odniesieniu do zdolności do realizacji odłączenia odbioru przy niskim napięciu zastosowanie 

mają następujące wymogi:  

d) jeżeli właściwy OSP postanowi wdrożyć zdolność do realizacji odłączenia odbioru przy niskim 

napięciu, urządzenia na potrzeby blokady przełącznika zaczepów pod obciążeniem oraz odłączenia 

odbioru przy niskim napięciu muszą być instalowane w porozumieniu z właściwym OSP; 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w uzgodnieniu z właścicielem instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSD przyłączonego do systemu 

przesyłowego 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

d) Urządzenia na potrzeby blokady przełącznika zaczepów pod obciążeniem muszą być instalowane 

w uzgodnieniu z właściwym OSP z poszanowaniem artykułu 19 ust. 2 lit.a) i artykułu 19 ust. 2 lit.b). 
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1.1.6.7 Art. 19 ust. 3 lit. a) – Automatyczne/ręczne blokowanie PPZ 

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

3. W odniesieniu do blokowania przełączników zaczepów pod obciążeniem zastosowanie mają 

następujące wymogi:  

a) jeżeli wymaga tego właściwy OSP, transformator w instalacji dystrybucyjnej przyłączonej 

do systemu przesyłowego musi umożliwiać automatyczną lub ręczną blokadę przełącznika zaczepów 

pod obciążeniem 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

3. W odniesieniu do blokowania przełączników zaczepów pod obciążeniem zastosowanie mają 

następujące wymogi: 

a) transformator w instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego musi umożliwiać 

automatyczną lub ręczną blokadę przełącznika zaczepów pod obciążeniem. Blokowanie powinno być 

możliwe lokalnie lub zdalnie z punktu dyspozytorskiego. Przełącznik powinien umożliwić blokowanie 

w aktualnej bądź zadanej na polecenie pozycji w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wydania 

polecenia. Zalecany czas nie powinien przekraczać 30 minut. 
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1.1.6.8 Art. 19 ust. 4 lit. a) – Warunki ponownego przyłączenia odbioru 

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

4. Wszystkie instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego muszą spełniać następujące wymogi dotyczące odłączenia 

lub ponownego przyłączenia instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego:  

a) w odniesieniu do zdolności do ponownego przyłączenia po odłączeniu, właściwy OSP określa 

warunki, na jakich instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego i system dystrybucyjny 

przyłączony do systemu przesyłowego mają prawo zostać ponownie przyłączone do systemu 

przesyłowego. Instalacja systemów automatycznego ponownego przyłączenia podlega uprzedniemu 

zatwierdzeniu przez właściwego OSP; 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

4.Wszystkie instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego muszą spełniać następujące wymogi dotyczące odłączenia 

lub ponownego przyłączenia instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego: 

a) Nie stosuje się zdolności automatycznego ponownego przyłączenia po odłączeniu. Ponowne 

ręczne przyłączenie, po odłączeniu, jest możliwe wyłącznie na polecenie OSP. Polecenie ponownego 

przyłączenia jest wydawane na podstawie bieżącej oceny stanu i bezpieczeństwa pracy systemu. 
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1.1.7 Artykuł 20. Wymogi dotyczące jakości zasilania 

1.1.7.1 Art. 20 – Jakość zasilania 

Jakość zasilania 

Zapisy Rozporządzenia 

Właściciele instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego i operatorzy systemów 

dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego gwarantują, że ich przyłączenie do sieci 

nie spowoduje zakłócenia ani wahania napięcia zasilania w sieci w punkcie przyłączenia. Poziom 

zakłócenia nie może przekraczać poziomu przydzielonego im przez właściwego OSP. OSP 

koordynują swoje wymogi dotyczące jakości zasilania z wymogami sąsiednich OSP. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

O ile umowa przyłączeniowa nie stanowi inaczej, w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń,  

w rozdzielniach NN i 110 kV, do których są przyłączeni odbiorcy końcowi pobierający moc nie większą 

od mocy przyłączeniowej, przy współczynniku tg φ nie większym niż 0,4: 

1) wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund w miejscach przyłączenia powinna być 

zawarta w przedziale: 

a) 50 Hz ±1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia, 

b) 50 Hz +4% / –6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia; 

2) w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia 

zasilającego (obowiązuje także w zakłóceniowym stanie pracy sieci)  powinno mieścić się 

w przedziale odchyleń: 

a) ±10% napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV, 

b) +5% / –10% napięcia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 400 kV. 

3) przez 95% czasu każdego tygodnia, wskaźnik długookresowego migotania światła Plt 

spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 0,8; 

4) w ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych składowej 

symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale od 0% 

do 1% wartości składowej kolejności zgodnej, 

5) instalacje odbiorcze i systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego nie powinny 

powodować obecności wyższych harmonicznych napięcia o wartościach przekraczających 

dopuszczalne, o których mowa w PN-EN 50160; 

 

Przyłączenie urządzeń, instalacji i sieci, jak również modernizacja urządzeń, instalacji i sieci już 

przyłączonych, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych granicznych parametrów 

jakościowych energii elektrycznej  w miejscach przyłączenia do sieci pozostałych podmiotów oraz 

obniżać poziomu niezawodności dostarczania energii elektrycznej. 
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1.1.8 Artykuł 21. Wymogi dotyczące modeli symulacyjnych 

1.1.8.1 Art. 21 ust. 2 – Żądania w zakresie modeli symulacyjnych lub równoważnych 

informacji  

Modele symulacyjne 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Każdy OSP może żądać modeli symulacyjnych lub równoważnych informacji, które pokazują 

zachowanie instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego, bądź obu tych obiektów, w stanie 

ustalonym i w stanie dynamicznym. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg opcjonalny 

2. OSP może żądać modeli symulacyjnych lub równoważnych informacji, które pokazują zachowanie 

instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego, bądź obu tych obiektów, w stanie ustalonym i w stanie 

dynamicznym. W tym celu właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego 

lub właściciel systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego musi udostępnić 

OSP modele symulacyjne lub równoważne informacje, które pokazują zachowanie instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do 

systemu przesyłowego, bądź obu tych obiektów, w stanie ustalonym i w stanie dynamicznym. 

Nie naruszając zapisów Rozporządzenia 2016/1388 właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej 

do systemu przesyłowego lub właściciel systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu 

przesyłowego musi udostępnić aktualne modele symulacyjne lub równoważne informacje w 

przypadku wszelkich zmian w instalacji mających wpływ na zachowanie instalacji w stanie ustalonym 

i w stanie dynamicznym. 
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1.1.8.2 Art. 21 ust. 3 – Format modeli symulacyjnych i równoważnych informacji 

Modele symulacyjne 

Zapisy Rozporządzenia 

3. Każdy OSP określa zawartość i format wspomnianych modeli symulacyjnych i równoważnych 

informacji. Zawartość i format muszą uwzględniać:  

a) stan dynamiczny i stan ustalony, w tym składową 50 Hz;  

b) krótkotrwałe symulacje elektromagnetyczne w punkcie przyłączenia;  

c) strukturę i schematy blokowe. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

3. Modele symulacyjne lub równoważne informacje, które pokazują zachowanie instalacji odbiorczej 

przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu 

przesyłowego, bądź obu tych obiektów, w stanie ustalonym i w stanie dynamicznym, powinny być, 

o ile OSP nie postanowił inaczej, zgodne ze standardem CGMES 2.4.15 (Common Grid Model 

Exchange Specification) lub jego nowszą wersją.  
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1.1.8.3 Art. 21 ust. 5 – Wymogi dotyczące prowadzenia zapisów 

Modele symulacyjne 

Zapisy Rozporządzenia 

5. Każdy właściwy operator systemu lub właściwy OSP określa wymogi dotyczące prowadzenia 

zapisów instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego lub instalacji 

dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego, bądź obu tych rodzajów obiektów, 

do celów porównania odpowiedzi modeli z tymi zapisami. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściwy operator systemu lub OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

5. Instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego lub instalacje dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego prowadzą rejestrację zdarzeń i monitorowanie zachowania 

dynamicznego, do celów porównania odpowiedzi modeli symulacyjnych z tymi rejestracjami. 

Urządzenie lub urządzenia będące rejestratorem zakłóceń powinno realizować następujące funkcje: 

1) rejestracji zakłóceń szybkich,  

2) rejestracji zakłóceń systemowych (wolnozmiennych). 

Rejestracje w polu odpowiadającemu punktowi przyłączenia lub w polach zasilających część 

instalacji odbiorczej, powinny obejmować przynajmniej następujące parametry: 

(1) rejestrować w każdym polu sygnały analogowe: 3 napięcia i 3 prądy fazowe oraz napięcie 

3U0 i prąd 3I0, 

(2) rejestrować częstotliwość, 

(3) rejestrować sygnały o pobudzeniu zabezpieczeń podstawowych, wszystkie sygnały 

o zadziałaniu zabezpieczeń lub automatyk na wyłączenie, wszystkie sygnały 

telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbiór), sygnały załączające od układów SPZ, SZR, 

(4) rejestrować przebiegi wolnozmienne, 

(5) rejestrować zapis w formacie Comtrade. 

Progi wyzwolenia rejestracji powinny być następujące: 

 Dla napięć (wartości skutecznych napięcia) 

a) dla sieci o napięciu 400 kV lub wyższym:U<0,90 pu lub U>1,05 pu 

b) dla sieci o napięciu 220 kV i 110 kV: U<0,90 pu lub U>1,118 pu 

c) dla sieci o napięciu poniżej 110 kV: U<0,90 pu lub U>1,1 pu 

 dla częstotliwości  

f<49,9 Hz lub f>50,2 Hz 
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1.2 TYTUŁ III: PRZYŁĄCZENIE JEDNOSTEK ODBIORCZYCH 

WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ INSTALACJĘ ODBIORCZĄ LUB 

ZAMKNIĘTY SYSTEM DYSTRYBUCYJNY DO ŚWIADCZENIA USŁUG 

REGULACJI ZAPOTRZEBOWANIA NA RZECZ OPERATORÓW SYSTEMÓW 

1.2.1 Artykuł 28. Szczegółowe przepisy dotyczące jednostek odbiorczych 

umożliwiających regulację mocy czynnej, regulację mocy biernej 

i zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru 

1.2.1.1 Art. 28 ust. 2 lit c) – Regulacja mocy przez odbiorcę  

Regulacja mocy przez odbiorcę jednostki odbiorczej 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

c) muszą posiadać zdolność do pracy w normalnym zakresie operacyjnym napięcia systemu 

w punkcie przyłączenia, określonym przez właściwego operatora systemu, jeżeli są 

przyłączone pod napięciem poniżej 110 kV. Wspomniany zakres musi uwzględniać 

istniejące normy i musi – przed zatwierdzeniem zgodnie z art. 6 – zostać skonsultowany 

z właściwymi zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 9 ust. 1; 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściwy operator systemu 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

c) muszą posiadać zdolność do pracy w normalnym zakresie operacyjnym napięcia systemu 

w punkcie przyłączenia określonym w specyfikacjach technicznych dla danych kategorii 

usług regulacji zapotrzebowania świadczonych na rzecz właściwego operatora systemu. 

Wspomniany zakres musi uwzględniać istniejące normy i musi – przed zatwierdzeniem 

zgodnie z art. 6 – zostać skonsultowany z właściwymi zainteresowanymi stronami zgodnie 

z art. 9 ust. 1. Właściwy operator systemu podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone 

specyfikacje techniczne.  
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1.2.1.2 Art. 28 ust. 2 lit. e) – Regulacja mocy przez odbiorcę, komunikacja 

Regulacja mocy przez odbiorcę, komunikacja 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku, 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w 

ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

e) muszą być wyposażone na potrzeby przyjmowania poleceń, bezpośrednio lub pośrednio 

poprzez osobę trzecią, od właściwego operatora systemu lub właściwego OSP w celu 

modyfikacji swojego odbioru oraz przekazywania niezbędnych informacji. Właściwy 

operator systemu podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone specyfikacje techniczne, 

aby umożliwić wspomniane przekazywanie informacji. W przypadku jednostek odbiorczych 

przyłączonych pod napięciem poniżej 110 kV, przedmiotowe specyfikacje muszą – przed 

zatwierdzeniem zgodnie z art. 6 – zostać skonsultowane z właściwymi zainteresowanymi 

stronami zgodnie z art. 9 ust. 1. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściwy operator systemu lub OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

e) muszą być wyposażone we właściwe kanały komunikacji na potrzeby przyjmowania 

poleceń, bezpośrednio lub pośrednio poprzez osobę trzecią w celu modyfikacji swojego 

odbioru oraz przekazywania niezbędnych informacji. Szczegółowe wymagania będą 

określone w specyfikacjach technicznych dla danych kategorii usług regulacji 

zapotrzebowania świadczonych na rzecz właściwego operatora systemu lub OSP. Właściwy 

operator systemu podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone specyfikacje techniczne, 

aby umożliwić wspomnianą modyfikację odbioru oraz przekazywanie informacji.  
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1.2.1.3 Art. 28 ust. 2 lit. f) – Okres dostosowania zużycia mocy 

Okres dostosowywania zużycia mocy 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

f) muszą posiadać zdolność dostosowania swojego zużycia mocy w okresie określonym 

przez właściwego operatora systemu lub właściwego OSP. W przypadku jednostek 

odbiorczych przyłączonych pod napięciem poniżej 110 kV, przedmiotowe specyfikacje 

muszą – przed zatwierdzeniem zgodnie z art. 6 – zostać skonsultowane z właściwymi 

zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 9 ust. 1; 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściwy operator systemu lub OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi:  

f) muszą posiadać zdolność dostosowania swojego poboru mocy w okresie określonych w 

specyfikacjach technicznych dla danych kategorii usług regulacji zapotrzebowania 

świadczonych na rzecz właściwego operatora systemu lub OSP. Właściwy operator 

systemu podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone specyfikacje techniczne.  
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1.2.1.4 Art. 28 ust. 2 lit. h) – Modyfikacja zużycia mocy 

Modyfikacja zużycia mocy 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

h) po dokonaniu modyfikacji zużycia mocy oraz przez okres trwania żądanej modyfikacji, 

muszą jedynie modyfikować odbiór wykorzystywany do świadczenia usługi, jeśli wymaga 

tego właściwy operator systemu lub właściwy OSP, do limitów zabezpieczeń ochrony 

elektrycznej, chyba że obowiązuje uzgodniona z właściwym operatorem systemu 

lub właściwym OSP w formie umowy metoda dotycząca zastąpienia ich wkładu  

(w tym wkładu zgrupowanych instalacji odbiorczych poprzez osobę trzecią). Polecenia 

modyfikacji zużycia mocy mogą mieć natychmiastowy lub opóźniony skutek; 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściwy operator systemu lub OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania/ wymóg specyficzny dla obiektu, 

wymóg opcjonalny 

2) Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

h) po dokonaniu modyfikacji poboru mocy oraz przez okres trwania żądanej modyfikacji, 

muszą jedynie modyfikować odbiór wykorzystywany do świadczenia odpowiedniej usługi 

regulacji. Szczegółowe wymagania będą określone w specyfikacjach technicznych dla 

danych kategorii usług regulacji zapotrzebowania świadczonych na rzecz właściwego 

operatora systemu lub OSP, chyba że obowiązuje uzgodniona z właściwym operatorem 

systemu lub OSP w formie umowy metoda dotycząca zastąpienia ich wkładu (w tym wkładu 

zgrupowanych instalacji odbiorczych poprzez osobę trzecią). 

Jednostka odbiorcza ma możliwość w ramach świadczonych przez nią usług, 

z predefiniowanych możliwości regulacyjnych wskazać zastępcze propozycje regulacji 

zgodnie ze specyfikacjami warunków uczestnictwa w określonej regulacji. 

Polecenia modyfikacji zużycia mocy mogą mieć natychmiastowy lub opóźniony skutek. 
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1.2.1.5 Art. 28 ust. 2 lit. i) – Modyfikacja zdolności regulacji zapotrzebowania 

Modyfikacja zdolności regulacji zapotrzebowania 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

i) muszą powiadomić właściwego operatora systemu lub właściwego OSP o modyfikacji 

zdolności w zakresie regulacji zapotrzebowania. Właściwy operator systemu lub właściwy 

OSP określa warunki powiadomienia; 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściwy operator systemu lub OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania/ wymóg specyficzny dla obiektu 

Wymóg niewyczerpujący 

2) Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

i) w przypadku zmiany zdolności w zakresie regulacji zapotrzebowania jednostki odbiorcze 

muszą powiadomić właściwego operatora systemu lub OSP o tej modyfikacji wraz z 

podaniem nowych zakresów regulacji. Warunki powiadomienia o modyfikacji wraz z 

podaniem nowych zakresów regulacji zostaną określone w specyfikacjach technicznych dla 

danych kategorii usług regulacji zapotrzebowania świadczonych na rzecz właściwego 

operatora systemu lub OSP. Właściwy operator systemu podaje do publicznej wiadomości 

zatwierdzone specyfikacje techniczne. 
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1.2.1.6 Art. 28 ust. 2 lit. k) – Tempo zmian częstotliwości 

Tempo zmian częstotliwości 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

 

k) muszą mieć zdolność wytrzymania tempa zmiany częstotliwości do wartości określonej 

przez właściwego OSP, aby się nie odłączyć od systemu. Odnośnie do powyższej zdolności 

wartość tempa zmiany częstotliwości oblicza się jako wartość dla odcinka czasu 500 ms. 

W przypadku jednostek odbiorczych przyłączonych pod napięciem poniżej 110 kV, 

przedmiotowe specyfikacje muszą – przed zatwierdzeniem zgodnie z art. 6 – zostać 

skonsultowane z właściwymi zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 9 ust. 1. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania/ wymóg specyficzny dla obiektu, 

wymóg niewyczerpujący 

2) Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację mocy czynnej w ramach odpowiedzi 

odbioru, regulację mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru i zarządzanie ograniczeniami 

przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru muszą spełniać – pojedynczo albo, w przypadku 

gdy nie są częścią instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo 

w ramach zagregowanego obciążenia poprzez osobę trzecią – następujące wymogi: 

k) muszą mieć zdolność wytrzymania gradientu zmiany częstotliwości aby się nie odłączyć 

od systemu. Zdolność ta zostanie określona w specyfikacjach technicznych dla danych 

kategorii usług regulacji zapotrzebowania świadczonych na rzecz OSP. OSP podaje do 

publicznej wiadomości zatwierdzone specyfikacje techniczne.  
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1.2.2 Art. 29. Szczegółowe przepisy dotyczące jednostek odbiorczych 

umożliwiających regulację częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi 

odbioru 

1.2.2.1 Art. 29 ust. 2 lit c) – Zakres operacyjny 

Regulacja częstotliwości zakres operacyjny 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację częstotliwości systemu w ramach 

odpowiedzi odbioru muszą – pojedynczo albo, w przypadku gdy nie są częścią instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w ramach zagregowanego 

obciążenia poprzez osobę trzecią – spełniać następujące wymogi: 

c) muszą posiadać zdolność do pracy w normalnym zakresie operacyjnym napięcia systemu 

w punkcie przyłączenia, określonym przez właściwego operatora systemu, jeżeli 

są przyłączone pod napięciem poniżej 110 kV. Wspomniany zakres musi uwzględniać 

istniejące standardy i musi – przed zatwierdzeniem zgodnie z art. 6 – zostać skonsultowany 

z właściwymi zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 9 ust. 1. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: właściwy operator systemu 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania/ wymóg specyficzny dla obiektu, 

wymóg niewyczerpujący 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację częstotliwości systemu w ramach 

odpowiedzi odbioru muszą – pojedynczo albo, w przypadku gdy nie są częścią instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w ramach zagregowanego 

obciążenia poprzez osobę trzecią – spełniać następujące wymogi: 

c) muszą posiadać zdolność do pracy w normalnym zakresie operacyjnym napięcia systemu 

w punkcie przyłączenia określoną w specyfikacjach technicznych dla danych kategorii usług 

regulacji zapotrzebowania świadczonych na rzecz właściwego operatora systemu. 

Właściwy operator systemu podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone specyfikacje 

techniczne.  
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1.2.2.2 Art. 29 ust. 2, lit d) – System regulacji 

System regulacji 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację częstotliwości systemu w ramach 

odpowiedzi odbioru muszą – pojedynczo albo, w przypadku gdy nie są częścią instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w ramach zagregowanego 

obciążenia poprzez osobę trzecią – spełniać następujące wymogi: 

 

d) muszą być wyposażone w system regulacji, który pozostaje niewrażliwy w strefie 

nieczułości wokół nominalnej częstotliwości systemu wynoszącej 50,00 Hz, o szerokości, 

która zostanie określona przez właściwego OSP w porozumieniu z OSP w obszarze 

synchronicznym. W przypadku jednostek odbiorczych przyłączonych pod napięciem poniżej 

110 kV, przedmiotowe specyfikacje muszą – przed zatwierdzeniem zgodnie z art. 6 – zostać 

skonsultowane z właściwymi zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 9 ust. 1; 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w uzgodnieniu z OSP w obszarze 

synchronicznym 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację częstotliwości systemu w ramach 

odpowiedzi odbioru muszą – pojedynczo albo, w przypadku gdy nie są częścią instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w ramach zagregowanego 

obciążenia poprzez osobę trzecią – spełniać następujące wymogi: 

d) muszą być wyposażone w system regulacji, który pozostaje niewrażliwy w strefie 

nieczułości o szerokości 0,2 Hz wokół nominalnej częstotliwości systemu wynoszącej 50,00 

Hz, tj. od 49,8 Hz do 50,2 Hz. Szczegółowe wymagania będą określone w specyfikacjach 

technicznych dla danych kategorii usług regulacji zapotrzebowania świadczonych na rzecz 

OSP. 
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1.2.2.3 Art. 29 ust. 2 lit e) – Zwłoka czasowa 

Zwłoka czasowa 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację częstotliwości systemu w ramach 

odpowiedzi odbioru muszą – pojedynczo albo, w przypadku gdy nie są częścią instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w ramach zagregowanego 

obciążenia poprzez osobę trzecią – spełniać następujące wymogi: 

 

e) muszą mieć zdolność, przy powrocie do częstotliwości w obrębie strefy nieczułości 

określonej w ust. 2 lit. d), do inicjowania losowej zwłoki czasowej o długości do 5 minut przed 

wznowieniem normalnej pracy. Maksymalne odchylenie częstotliwości od wartości 

nominalnej wynoszącej 50,00 Hz, w przypadku którego uruchamiana jest odpowiedź, 

musi być określone przez właściwego OSP w porozumieniu z OSP w obszarze 

synchronicznym. W przypadku jednostek odbiorczych przyłączonych pod napięciem poniżej 

110 kV, przedmiotowe specyfikacje muszą – przed zatwierdzeniem zgodnie z art. 6 – zostać 

skonsultowane z właściwymi zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 9 ust. 1. Odbiór jest 

zwiększany lub zmniejszany dla częstotliwości systemu, odpowiednio, powyżej lub poniżej 

strefy nieczułości wartości nominalnej (50,00 Hz). 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w porozumieniu z OSP w obszarze 

synchronicznym 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację częstotliwości systemu w ramach 

odpowiedzi odbioru muszą – pojedynczo albo, w przypadku gdy nie są częścią instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w ramach zagregowanego 

obciążenia poprzez osobę trzecią – spełniać następujące wymogi: 

e) muszą mieć zdolność, przy powrocie do częstotliwości w obrębie strefy nieczułości 

określonej w ust. 2 lit. d), do inicjowania losowej zwłoki czasowej o długości do 5 minut przed 

wznowieniem normalnej pracy. Odbiór jest zwiększany lub zmniejszany dla częstotliwości 

systemu, odpowiednio, poniżej 49,0 Hz i powyżej 51,5 Hz. Szczegółowe wymagania będą 

określone w specyfikacjach technicznych dla danych kategorii usług regulacji 

zapotrzebowania świadczonych na rzecz OSP. 
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1.2.2.4 Art. 29 ust. 2 lit g) – Reakcja na zmiany częstotliwości 

Reakcja na zmiany częstotliwości 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację częstotliwości systemu w ramach 

odpowiedzi odbioru muszą – pojedynczo albo, w przypadku gdy nie są częścią instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w ramach zagregowanego 

obciążenia poprzez osobę trzecią – spełniać następujące wymogi: 

 

g) muszą być stanie wykryć zmianę w częstotliwości systemu wynoszącą 0,01 Hz, 

aby zapewnić ogólną liniową proporcjonalną odpowiedź systemu, w odniesieniu 

do wrażliwości regulacji częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru i dokładności 

pomiaru częstotliwości oraz wynikającej z tego modyfikacji odbioru. Jednostka odbiorcza 

musi mieć zdolność szybkiego wykrywania i reagowania na zmiany w częstotliwości 

systemu, która to zdolność zostanie określona przez właściwego OSP w porozumieniu 

z OSP w obszarze synchronicznym. Akceptuje się przesunięcie w pomiarze częstotliwości 

w stanie ustalonym do wielkości 0,05 Hz. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w porozumieniu z OSP w obszarze 

synchronicznym 

Kwalifikacja wymogu: wymóg ogólnego stosowania, wymóg niewyczerpujący 

2. Jednostki odbiorcze umożliwiające regulację częstotliwości systemu w ramach 

odpowiedzi odbioru muszą – pojedynczo albo, w przypadku gdy nie są częścią instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, zbiorczo w ramach zagregowanego 

obciążenia poprzez osobę trzecią – spełniać następujące wymogi: 

g) muszą być stanie wykryć zmianę w częstotliwości systemu wynoszącą 0,01 Hz, 

aby zapewnić ogólną liniową proporcjonalną odpowiedź systemu, w odniesieniu 

do wrażliwości regulacji częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru i dokładności 

pomiaru częstotliwości oraz wynikającej z tego modyfikacji odbioru. Jednostka odbiorcza 

musi mieć zdolność szybkiego wykrywania i reagowania na zmiany w częstotliwości 

systemu. Akceptuje się przesunięcie w pomiarze częstotliwości w stanie ustalonym do 

wielkości 0,05 Hz. Szczegółowe wymagania zostaną określone w specyfikacjach 

technicznych dla danych kategorii usług regulacji zapotrzebowania świadczonych na rzecz 

OSP.  
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2 WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZANIA ODBIORU – Propozycje 

wymogów dotyczących konkretnej lokalizacji (wymogi project 

specific) 

 

2.1 TYTUŁ II:  PRZYŁĄCZENIE INSTALACJI ODBIORCZYCH PRZYŁĄCZONYCH 

DO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO, INSTALACJI DYSTRYBUCYJNYCH 

PRZYŁĄCZONYCH DO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ORAZ SYSTEMÓW 

DYSTRYBUCYJNYCH  

2.1.1 Artykuł 12. Wymogi dotyczące częstotliwości 

2.1.1.1 Art. 12 ust. 2 – Szersze zakresy częstotliwości lub dłuższe minimalne czasy pracy 

Wymogi dotyczące częstotliwości 

Zapisy Rozporządzenia 

2. Właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSD może uzgodnić z 

właściwym OSP szersze zakresy częstotliwości lub dłuższe minimalne czasy pracy. Jeżeli szersze 

zakresy częstotliwości lub dłuższe minimalne czasy pracy są możliwe pod względem technicznym, 

właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSD nie może bez 

uzasadnienia odmówić zgody. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w uzgodnieniu z właścicielem instalacji lub 

OSD 

Kwalifikacja wymogu: wymóg specyficzny dla obiektu, wymóg opcjonalny 

2. Wymogu dotyczącego szerszych zakresów częstotliwości i dłuższych minimalnych czasów pracy 

instalacji odbiorczych lub OSD nie definiuje się jako wymogu ogólnego stosowania. Szersze zakresy 

częstotliwości i dłuższe minimalne czasy pracy instalacji odbiorczej lub OSD niż określone w art. 12 

ust. 1 będą ustalane indywidualnie dla każdej instalacji lub systemu dystrybucyjnego pomiędzy 

właściwym OSP i właścicielem instalacji odbiorczej lub OSD. Jeżeli szersze zakresy częstotliwości 

lub dłuższe minimalne czasy pracy są możliwe pod względem technicznym, właściciel instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSD nie może bez uzasadnienia odmówić na 

nie zgody. 
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2.1.2 Artykuł 13. Wymogi dotyczące napięcia 

2.1.2.1 Art. 13 ust. 6 – Zdolność do automatycznego odłączenia 

Wymogi dotyczące napięcia 

Zapisy Rozporządzenia 

6. Instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego, instalacja dystrybucyjna przyłączona 

do systemu przesyłowego lub system dystrybucyjny przyłączony do systemu przesyłowego muszą 

mieć zdolność do automatycznego odłączenia, jeżeli właściwy OSP nałoży taki obowiązek. Warunki 

i ustawienia dla automatycznego odłączenia muszą zostać uzgodnione między właściwym OSP 

i właścicielem instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSD. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w uzgodnieniu z właścicielem instalacji lub 

OSD 

Kwalifikacja wymogu: wymóg specyficzny dla obiektu, wymóg opcjonalny 

6. Wymogu dotyczącego zdolności do automatycznego odłączenia przy określonych wartościach 

napięcia nie definiuje się jako wymogu ogólnego stosowania. Wymóg 

w zakresie zdolności automatycznego odłączenia będzie ustalany indywidualnie dla każdej instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do systemu 

przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego. Warunki 

i ustawienia dla automatycznego odłączenia będą uzgodnione między właściwym OSP i właścicielem 

instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSD. 
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2.1.2.2 Art. 13 ust. 7 – Ogólne wymogi dotyczące napięcia 

Wymogi dotyczące napięcia 

Zapisy Rozporządzenia 

7. W odniesieniu do systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego 

o napięciu w puncie1 przyłączenia poniżej 110 kV właściwy OSP określa zakres napięcia 

w punkcie przyłączenia, którego wytrzymanie należy uwzględnić w projekcie systemów 

dystrybucyjnych przyłączonych do danego systemu przesyłowego. OSD muszą 

tak zaprojektować zdolność swoich urządzeń przyłączonych do systemu przesyłowego 

pod tym samym napięciem co napięcie punktu przyłączenia, aby zastosować się 

do wspomnianego zakresu napięcia. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP  

Kwalifikacja wymogu: wymóg specyficzny dla obiektu, wymóg niewyczerpujący 

7. Zakres napięcia dla punktu przyłączenia poniżej 110kV, do którego wytrzymanie należy uwzględnić 

w projekcie systemów dystrybucyjnych przyłączonych do danego systemu przesyłowego  nie 

definiuje się jako wymogu ogólnego stosowania. Zakresy napięcia dla punktu przyłączenia o napięciu 

poniżej 110kV będą określany indywidualnie dla każdego takiego punktu przyłączenia. 

 

  

                                                

1 Brzmienie oryginalne  
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2.1.3 Artykuł 15. Wymogi dotyczące mocy biernej 

2.1.3.1 Art. 15 ust. 3 – Aktywna regulacja wymiany mocy biernej 

Wymogi dotyczące mocy biernej 

Zapisy Rozporządzenia 

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 lit. b), właściwy OSP może zobowiązać system dystrybucyjny 

przyłączony do systemu przesyłowego do aktywnej regulacji wymiany mocy biernej w punkcie 

przyłączenia z korzyścią dla całego systemu. Właściwy OSP i operator systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego uzgadniają metodę dokonywania tej regulacji, aby 

zapewnić uzasadniony poziom bezpieczeństwa dostaw 

dla obu stron. Uzasadnienie musi obejmować plan działania, który określa kroki 

i harmonogram spełnienia wymogu. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP we współpracy z OSD przyłączonym do 

systemu przesyłowego 

Kwalifikacja wymogu: wymóg specyficzny dla obiektu, wymóg opcjonalny 

3. Wymogu stosowania aktywnej regulacji wymiany mocy biernej w punkcie przyłączenia 

z korzyścią dla całego systemu nie definiuje się jako wymogu ogólnego. Metoda dokonania tej 

regulacji będzie uzgadnianie pomiędzy właściwym operatorem systemu i OSP indywidualnie 

w zależności od punktu przyłączenia. 

 

.
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2.1.4 Artykuł 16. Wymogi dotyczące zabezpieczeń 

2.1.4.1 Art. 16 ust. 1 –narzędzia i ustawienia zabezpieczeń 

Wymogi dotyczące zabezpieczeń 

Zapisy Rozporządzenia 

1. Właściwy OSP określa narzędzia i ustawienia niezbędne do zabezpieczenia sieci przesyłowej 

zgodnie z charakterystyką instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego. Właściwy OSP oraz właściciel instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego uzgadniają system zabezpieczeń i ustawienia odnoszące 

się do instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w uzgodnieniu z właścicielem instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSD przyłączonego do systemu 

przesyłowego 

Kwalifikacja wymogu: wymóg specyficzny dla obiektu, wymóg niewyczerpujący 

1. Wymogu dotyczącego narzędzi i ustawień niezbędne do zabezpieczenia sieci przesyłowej zgodnie 

z charakterystyką instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego nie definiuje się jako wymogu ogólnego 

stosowania.  

System zabezpieczeń i ustawienia odnoszące się do instalacji odbiorczej przyłączonej 

do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego 

będą określane indywidualnie w zależności od punktu przyłączenia pomiędzy OSP oraz właścicielem 

instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatorem systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego. 
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2.1.5 Artykuł 17. Wymogi dotyczące regulacji 

2.1.5.1 Art. 17 ust. 1 – System zabezpieczeń i ustawienia urządzeń regulacji 

Wymogi dotyczące regulacji 

Zapisy Rozporządzenia 

1. Właściwy OSP oraz właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub 

operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego uzgadniają systemy 

zabezpieczeń i ustawienia poszczególnych urządzeń regulacji instalacji odbiorczej przyłączonej 

do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego 

istotne dla bezpieczeństwa systemu.  

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP w uzgodnieniu z właścicielem instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub OSD przyłączonego do systemu 

przesyłowego 

Kwalifikacja wymogu: wymóg specyficzny dla obiektu, wymóg niewyczerpujący 

1. Wymogu nie definiuje się jako wymogu ogólnego stosowania. OSP oraz właściciel instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego do systemu przesyłowego uzgadniają indywidualnie, 

z uwzględnieniem punktu przyłączenia, systemy zabezpieczeń i ustawienia poszczególnych 

urządzeń regulacji instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego istotne dla bezpieczeństwa systemu. 

Systemy zabezpieczeń, schematy i ustawienia poszczególnych urządzeń regulacji instalacji 

odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego przyłączonego 

do systemu przesyłowego, istotne dla bezpieczeństwa systemu będą uzgadniane pomiędzy OSP 

oraz właścicielem instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub operatorem 

systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego. 
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2.1.6 Artykuł 19. Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

2.1.6.1 Art. 19 ust. 3 lit. b) – Zdolność w zakresie funkcji automatycznej blokady PPZ 

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

3. W odniesieniu do blokowania przełączników zaczepów pod obciążeniem zastosowanie mają 

następujące wymogi:  

b) właściwy OSP określa zdolność w zakresie funkcji automatycznej blokady przełącznika zaczepów 

pod obciążeniem. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg specyficzny dla obiektu, wymóg niewyczerpujący 

b) Wymogu dotyczącego zdolności w zakresie funkcji automatycznej blokady przełącznika zaczepów 

pod obciążeniem nie definiuje się jako wymogu ogólnego stosowania. Zdolność w zakresie funkcji 

automatycznej blokady przełącznika zaczepów pod obciążeniem będzie określany indywidualnie 

z uwzględnieniem punktu przyłączenia. 
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2.1.6.2 Art. 19 ust. 4 lit. c) – Zdolność do zdalnego odłączenia od systemu przesyłowego 

Odłączenie odbioru i ponowne przyłączenie odbioru 

Zapisy Rozporządzenia 

4. Wszystkie instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego i systemy dystrybucyjne 

przyłączone do systemu przesyłowego muszą spełniać następujące wymogi dotyczące odłączenia 

lub ponownego przyłączenia instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego:  

c) w przypadku gdy wymaga tego właściwy OSP, instalacja odbiorcza przyłączona do systemu 

przesyłowego lub instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego musi mieć 

zdolność do zdalnego odłączenia od systemu przesyłowego. W razie konieczności właściwy OSP 

określa urządzenia automatycznego odłączenia do rekonfiguracji systemu przy przygotowywaniu 

do obciążenia blokowego. Właściwy OSP określa czas wymagany dla zdalnego odłączenia. 

 

Propozycja wymogu 

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie: OSP 

Kwalifikacja wymogu: wymóg specyficzny dla obiektu, wymóg opcjonalny 

c) Wymogu dotyczącego zdolności do zdalnego odłączenia od systemu przesyłowego 

nie definiuje się jako wymogu ogólnego stosowania. Wymóg będzie określany przez OSP 

indywidualnie dla instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego lub instalacji 

dystrybucyjnej przyłączonej do systemu przesyłowego z uwzględnieniem punktu przyłączenia. 

 

 


