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Rozporządzenie NC DC – wprowadzenie 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1388 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru 

 

Artykuł 1 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia kodeks sieci, który określa wymogi dotyczące przyłączenia do sieci: 

a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; 

b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; 

c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych; 

d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do 

świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP. 
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Rozporządzenie NC DC – definicje 

Artykuł 2  

 

Dodatkowo zastosowanie mają następujące definicje: 

1) „instalacja odbiorcza” oznacza instalację, która zużywa energię elektryczną i jest przyłączona w jednym lub kilku punktach przyłączenia do systemu 

przesyłowego lub dystrybucyjnego. Instalacją odbiorczą nie jest system dystrybucyjny ani zasilanie potrzeb własnych modułu wytwarzania energii; 

2) „instalacja odbiorcza przyłączona do systemu przesyłowego” oznacza instalację odbiorczą, która ma punkt przyłączenia do systemu przesyłowego; 

3) „instalacja dystrybucyjna przyłączona do systemu przesyłowego” oznacza przyłączenie systemu dystrybucyjnego lub instalację i urządzenia 

elektryczne użytkowane na przyłączeniu do systemu przesyłowego; 

4) „jednostka odbiorcza” oznacza niepodzielny zestaw instalacji obejmujący urządzenia, którymi właściciel instalacji odbiorczej lub operator zamkniętego 

systemu dystrybucyjnego (OZSD) mogą aktywnie sterować indywidualnie lub wspólnie w ramach zagregowanego obciążenia sterowanego 

za pośrednictwem osoby trzeciej; 

5) „zamknięty system dystrybucyjny” oznacza system dystrybucyjny zaklasyfikowany zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/72/WE przez krajowe organy 

regulacyjne lub przez inne właściwe organy, jeżeli tak przewidziało państwo członkowskie, jako zamknięty system dystrybucyjny, który dystrybuuje energię 

elektryczną na ograniczonym geograficznie obszarze zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług wspólnych 

i nie zaopatruje odbiorców będących gospodarstwami domowymi, bez uszczerbku dla użytkowania systemu w niewielkim zakresie przez niewielką liczbę 

gospodarstw domowych położonych na obszarze obsługiwanym przez zamknięty system dystrybucyjny, których członkowie pozostają w stosunku 

zatrudnienia, bądź podobnym, z właścicielem systemu dystrybucyjnego. 
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Rozporządzenie NC DC – zakres stosowania (I) 

Artykuł 3 

Zakres stosowania 

1. Wymogi dotyczące przyłączania określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do: 

a) nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego; 

b) nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego; 

c) nowych systemów dystrybucyjnych, w tym nowych zamkniętych systemów dystrybucyjnych; 

d) nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty 

system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych 

operatorów systemów i właściwych OSP. 
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Rozporządzenie NC DC – zakres stosowania (II) 

 
W zakresie nowych instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego, nowych instalacji 

dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego oraz nowych systemów dystrybucyjnych, w tym 

nowych zamkniętych systemów dystrybucyjnych które przyłączono do systemu przesyłowego opracowano  

wnioski o: 

• pozwolenie na podanie napięcia (EON),  

• tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION),  

• ostateczne pozwolenie na użytkowanie (FON), 

• ograniczone pozwolenie na użytkowanie (LON).  

 

W zakresie nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty 

system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów 

systemów i właściwych OSP opracowano wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań NC DC. 
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Rozporządzenie NC DC – nowe vs. istniejące 

Artykuł 4 

2. Do celów niniejszego rozporządzenia instalację odbiorczą przyłączoną do systemu przesyłowego, instalację dystrybucyjną 

przyłączoną do systemu przesyłowego, system dystrybucyjny lub jednostkę odbiorczą, która jest lub może być wykorzystywana przez 

instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwego 

operatora systemu lub właściwego OSP, uznaje się za istniejące, jeżeli: 

a) są już przyłączone do sieci w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; lub 

b) właściciel instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia odbiorczego  

w terminie do dwóch lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Właściciel instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD musi 

powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

 

W powiadomieniu przekazywanym właściwemu operatorowi systemu i właściwemu OSP przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub 

OZSD podaje się co najmniej tytuł umowy, datę jej podpisania i datę wejścia w życie oraz specyfikację głównego urządzenia 

odbiorczego lub jednostki odbiorczej, które mają zostać zbudowane, zmontowane lub zakupione. 
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Procedura pozwolenia na użytkowanie – główny podział 
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1388 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla nowej instalacji 

odbiorczej/instalacji dystrybucyjnej/systemu dystrybucyjnego 

przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego 

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla jednostek 

odbiorczych wykorzystywanych przez instalację 

odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny 

do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania 

na rzecz operatorów systemów 

Procedura przyłączenia dla nowych systemów 

dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów 

dystrybucyjnych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 

połączonej z systemem przesyłowym 



Procedura pozwolenia na użytkowanie – ON (I) 
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Procedura pozwolenia na użytkowanie dla nowej instalacji 

odbiorczej/instalacji dystrybucyjnej/systemu dystrybucyjnego 

przyłączonej/przyłączonego do systemu przesyłowego 

Pozwolenie na podanie napięcia - EON 

Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie - ION  

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie - FON 

Ograniczone pozwolenie na użytkowanie – LON w przypadku 

tymczasowej istotnej modyfikacji mającej istotne znaczenie dla 

działania instalacji odbiorczej/instalacji dystrybucyjnej/systemu 

dystrybucyjnego przyłączonej/przyłączonego do systemu 

przesyłowego 

Ograniczone pozwolenie na użytkowanie – LON w przypadku 

stwierdzenia przez właściciela awarii sprzętu prowadzącej do 

niezgodności z niektórymi wymogami trwającej dłużej niż 3 

miesiące  

Ograniczone pozwolenie na użytkowanie – LON w przypadku 

stwierdzenia przez OSP niezgodności z niektórymi wymogami 

trwającej dłużej niż 3 miesiące  



Procedura pozwolenia na użytkowanie – ON (II) 
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Schemat wykorzystania wybranych dokumentów w procedurze przyłączeniowej: 

• EON – Pozwolenia na podanie napięcia; 

• ION – Tymczasowego pozwolenia na użytkowanie; 

• FON – Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

 

Bezterminowo 

Zawarcie umowy 
przyłączeniowej 

Testy zgodności 
Podanie napięcia 

i testy 
napięciowe 

Praca 
Odbioru 

Max 2 lata Max 2 lata 

Wydanie 
i wejście 
w życie 

EON 

Wydanie 
i wejście 
w życie  

FON 

Wniosek 
o wydanie 

EON 

Wniosek 
o wydanie 

ION 

Wniosek 
o wydanie 

FON 

Wydanie  
ION 

Wejście 
w życie  

ION 



Procedura pozwolenia na użytkowanie – ON (III) 

Testy zgodności 

Wydanie 
LON 

i zawieszenie  
FON 

Wydanie 
i wejście 

w życie FON 
Podanie 
napięcia 

Praca 
Odbioru 

Max 12 mies. 

Wniosek 
o wydanie 

LON 

Powiadomienie właściwego OS o 
potrzebie przeprowadzenia 

modernizacji/ remontu/ 
naprawy  

Czynności 
modernizacyjne/ 

remontowe/ 
naprawcze 

Zakończenie czynności 
modernizacyjnych/ 

remontowych/ 
naprawczych 

Wygaśnięcie 
LON 

i wznowienie  
FON 

Dalsza praca 
Odbioru 

Zapewnienie 
pełnej zgodności  

z wymogami 

Bezterminowo Max 3 mies. 

Schemat wykorzystania wybranych dokumentów w procedurze przyłączeniowej: 

• FON – Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; 

• LON – Ograniczonego pozwolenia na użytkowanie. 

 



Procedura pozwolenia na użytkowanie – oświadczenie OSD/OZSD 
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Procedura przyłączenia nowych systemów 

dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów 

dystrybucyjnych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 

połączonej z systemem przesyłowym 

 

 

OSDn oraz OZSD oświadczać będą, że spełniają wymogi określone w: 

 NC DC, 

 dokumentach opracowanych na podstawie NC DC, 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 

 IRiESP/IRiESD. 

 



Procedura pozwolenia na użytkowanie – DRUD 
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Procedura pozwolenia na użytkowanie dla jednostek 

odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub 

zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług 

regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów 

Procedura dla jednostki odbiorczej w ramach instalacji 

odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego 

przyłączonego pod napięciem 1 000 V lub niższym 

Procedury dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji 

odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego 

przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V  

Decyzja o zaprzestaniu oferowania usług regulacji 

zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki 

odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania 

Dokument instalacji Dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do 

regulacji zapotrzebowania (DRUD) 

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie - FON w zakresie 

świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz 

operatorów systemów, które zostały objęte wymogami 

wynikającymi z NC DC 



Wykaz dokumentów, które będą publikowane na stronach internetowych Operatorów (I) 

I. Dla nowych instalacji odbiorczych, nowych instalacji dystrybucyjnych oraz nowych systemów dystrybucyjnych 

przyłączonych do systemu przesyłowego: 

1. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON 

2. Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION 

3. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON 

4. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON 

 

II. Dla przyłączenia nowych systemów dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych nie przyłączonych do 

systemu przesyłowego 

1. Wzór oświadczenia, które OSDn oraz OZSD składać będą na etapie zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej  
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III. Dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod 

napięciem 1000 V lub niższym świadczących usługi regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów: 

 

1. Wzór dokumentu instalacji jednostek odbiorczych 

 

2. Wzór powiadomienia przez Właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD właściwego OS lub OSP o decyzji zaprzestania oferowania 

usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania 

 

IV. Dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod 

napięciem powyżej 1000 V świadczących usługi regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów: 

 

1. Wzór dokumentu potwierdzającego zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania – DRUD 

 

2. Wzór powiadomienia przez Właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD właściwego OS lub OSP o decyzji zaprzestania oferowania 

usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania 
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Wykaz dokumentów, które będą publikowane na stronach internetowych Operatorów (II) 



Dziękuję za uwagę 

 

 

 


