
 

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 71/2018  
w sprawie przypadającego na dzień 28 września 2018 r. 

terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych,  
wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące  
przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego  

oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. 
 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający 
wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku 
energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC), weszło w życie w dniu 28 września 2016 r. i określa 
wymogi techniczne dotyczące przyłączania do sieci elektroenergetycznej: 

 systemów HVDC łączących obszary synchroniczne lub obszary regulacyjne, w tym systemów 
back-to-back; 

 systemów HVDC łączących moduły parku energii z siecią przesyłową lub siecią dystrybucyjną; 

 osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone 
do sieci przesyłowej; 

 osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone 
do sieci dystrybucyjnej, o ile wywołują skutki transgraniczne. 

Postanowienia NC HVDC nie dotyczą istniejących systemów, poza wymogami zawartymi w art. 26, 31, 33 
i 50 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 (pozwarciowe odtworzenie mocy czynnej, zdolność do 
tłumienia podsynchronicznych interakcji skrętnych, odporność systemu HVDC, jakość zasilania) – art. 4 
ust. 1 NC HVDC. 
 
Zgodnie z zapisami NC HVDC, na potrzeby stosowania tego kodeksu dany system uznaje się za istniejący, 
jeżeli: 

 był on przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie NC HVDC; lub  

 właściciel nieprzyłączonego jeszcze systemu zawarł w terminie do dwóch lat od wejścia w życie 
NC HVDC – tj. do 28 września 2018 r. ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej instalacji 
wytwórczej lub urządzeń HVDC. W tym przypadku właściciel systemu musi powiadomić 
o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od 
wejścia w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 - tj. do 28 marca 2019 r. 

Zapisy NC HVDC będą zatem stosowane do systemów, które nie były przyłączone do sieci w dniu wejścia 
w życie NC HVDC, o ile ich właściciel nie zawrze wiążącej umowy zakupu w terminie do 28 września 
2018 r. i/lub nie powiadomi o jej zawarciu właściwego operatora systemu i OSP w terminie do 28 marca 
2019 r. 
 
Ponadto Prezes URE przypomina, że z dniem  28 września 2018 r. upływa termin wyznaczony operatorom 
systemów elektroenergetycznych na przedstawienie do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia do systemów wysokiego napięcia 
prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 
2016/1447). 
 
 
Stosowne pismo informujące, którego treść stanowi załącznik do niniejszego komunikatu, zostanie 
skierowane do wszystkich operatorów systemów elektroenergetycznych. 
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