
 

 

 

 

 

 

 
NC DC  

Procedura pozwolenia na uz ytkowanie 
dla systemo w dystrybucyjnych,  
w tym zamkniętych systemo w 

dystrybucyjnych 

 

 

  



Cel i zakres  

Niniejsza procedura została opracowana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci przyłączenia 

odbioru (NC DC).  

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegółowienie wymagań dotyczących pozwoleń 

na użytkowanie dla nowych systemów dystrybucyjnych w tym zamkniętych systemów 

dystrybucyjnych. 

W zakresie nowych systemów dystrybucyjnych nie posiadających bezpośredniego 

połączenia z systemem przesyłowym - pkt 1a) powyżej procedura określa wzór 

oświadczenia o spełnieniu wymagań NC DC.  

Procedura pozwolenia na użytkowanie dotyczy nowych systemów dystrybucyjnych w 

tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych. 

Uwarunkowania formalne wynikające z NC DC oraz prawa krajowego  
  

NC DC określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci instalacji odbiorczych  

i systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych.  

Kodeks wszedł w życie  7 września 2016 r. Stosowanie wymogów określonych w tym 

rozporządzeniu rozpoczyna się trzy lata po jego publikacji, tj. od dnia 18 sierpnia 2019 r.  

Dla istniejących Odbiorów szczegółowy zakres objęcia wymogami NC DC w zakresie 

modernizacji lub wymiany jest określony  w Procedurze objęcia istniejącej jednostki 

odbiorczej, istniejącego systemu dystrybucyjnego lub istniejącego DRS wymogami NC DC w 

przypadku modernizacji lub wymiany (NC DC). 

Zgodnie z zapisami art. 22 i 31 NC DC, właściciel instalacji odbiorczej lub OSDp 

musi wykazać WOS, że spełnia wymogi określone w NC DC oraz IRiESP/IRiESD 

poprzez pomyślne przeprowadzenie dedykowanej procedury pozwolenia na 

użytkowanie.   

Zgodnie z zapisami art. 35 NC DC, WOS jest zobligowany do oceny zgodności Odbioru 

z wymogami mającymi zastosowanie na mocy NC DC na etapie jego przyłączania jak i 

przez cały okres funkcjonowania Odbioru.   

WOS ma prawo zażądać (na mocy zapisów NC DC oraz IRiESP/IRiESD), aby właściciel 

Odbioru przeprowadzał testy i symulacje, w celu oceny zgodności z wymogami 

technicznymi dotyczącymi danego Odbioru, według powtarzalnego planu lub ogólnego 

programu bądź po każdej awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzętu, 

która może mieć wpływ na zgodność Odbioru z wymogami NC DC oraz IRiESP/IRiESD.  



W tym celu niezbędne jest określenie wykazu dokumentów oraz wymagań, które mają 

być spełnione przez właściciela Odbioru w ramach procesu weryfikacji.   

Dodatkowo, zgodnie z art. 36 NC DC niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących 

testów zgodności określonych w NC DC właściwy OS ma prawo:   

 zezwolić właścicielowi Odbioru na przeprowadzenie alternatywnej serii testów,  

 zobowiązać właściciela Odbioru do przeprowadzenia dodatkowych lub 

alternatywnych serii testów. 

Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy symulacji i testów niezbędnych do wykonania 

przez właściciela Odbioru w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi 

dotyczącymi danego Odbioru oraz obowiązku jego właściciela określono w zapisach art. 

36 - 45 NC DC.  

W niniejszym dokumencie opisano procedury:  

1. Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na świadczenie usług 

regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów dla jednostek 

odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego pod napięciem 1000 V lub niższym. 

 

2. Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na świadczenie usług 

regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów dla jednostek 

odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego pod napięciem powyżej 1000 V. 

W ramach ww. procedur weryfikowane są wymagania określone w warunkach 

przyłączenia, wynikające z zapisów NC DC oraz prawa krajowego – w szczególności 

z zapisów IRiESP/IRiESD, w tym przeprowadzone testy i uzyskane certyfikaty 

potwierdzające wymagania określone w warunkach przyłączenia.   

Procedura pozwolenia na użytkowanie dotycząca 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 (dokument instalacji). 

Przedmiotowa procedura dotyczy jednostki odbiorczej w ramach instalacji odbiorczej 

lub OZSD przyłączonego pod napięciem 1 000 V lub niższym do świadczenia usług 



regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów, która została objęta 

wymogami wynikającymi z NC DC.  

NC DC w art. 32, określa zasady postępowania w zakresie pozwolenia na użytkowanie 

dla instalacji odbiorczej lub OZSD do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na 

rzecz operatorów systemów przyłączona pod napięciem 1 000 V lub niższym.  

Na podstawie zapisów dokumentu opracowanego przez WOS podlegającego 

uzgodnieniu przez OSP potwierdzającego zdolność jednostki odbiorczej do regulacji 

zapotrzebowania, właściciel instalacji odbiorczej lub ZSD przedstawia wymagane 

informacje i przekazuje je WOS.  

W przypadku, gdy kolejne jednostki odbiorcze umożliwiają odpowiedź odbioru 

wówczas konieczne jest przedstawienie WOS osobnych dokumentów instalacji. WOS ma 

prawo agregować dokumenty instalacji wydane dla jednostek odbiorczych w ramach 

jednej instalacji odbiorczej.  W związku z powyższym dla instalacji odbiorczych oraz ZSD 

przyłączonego pod napięciem 1 000 V lub niższym, który zamierza świadczyć usługi 

regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów, opracowano dokument 

instalacji potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji 

zapotrzebowania.  W/w dokument musi być przekazany do WOS przed datą złożenia 

przez jednostkę odbiorczą rynkowej oferty zdolności w zakresie odpowiedzi odbioru.  

W związku z powyższym po stronie WOS jest odbiór dokumentu instalacji wraz z 

załącznikami, a następnie przeprowadzenie analizy tych dokumentów  w zakresie 

zgodności / spełnienia wymogów NC DC.  

Jednocześnie właściciel instalacji odbiorczej oraz OZSD zobowiązany jest do 

przeprowadzenia odpowiednich testów zgodności określonych w dokumencie pt.:  

Procedura testowania systemów dystrybucyjnych przyłączonych do systemu innego niż 

przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między OSDn, a Właściwym operatorem 

systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury dotyczące wykorzystania 

odpowiednich certyfikatów sprzętu. 

Niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów zgodności określonych  

w NC DC właściwy OS ma prawo: 

a) zezwolić właścicielowi instalacji odbiorczej lub OZSD na przeprowadzenie 

alternatywnej serii testów, pod warunkiem że testy te będą skuteczne  i 

wystarczające do wykazania, że instalacja odbiorcza lub ZSD spełnia wymogi 

określone w niniejszym rozporządzeniu; 

b) zobowiązać właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD do przeprowadzenia 

dodatkowych lub alternatywnych serii testów w przypadkach, gdy informacje 

dostarczone właściwemu operatorowi systemu w związku z testami zgodności 

wynikającymi z przepisów art. 37–41 NC DC nie są wystarczające dla wykazania 

zgodności z wymogami NC DC.  



Procedury dla jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej lub 

zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod napięciem 

powyżej 1 000 V (DRUD) 

Przedmiotowa procedura dotyczy jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej 

lub ZSD przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V do świadczenia usług regulacji 

zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów, które zostały objęte wymogami 

wynikającymi z NC DC.  

NC DC w art. 33, określa zasady postępowania w zakresie pozwolenia na użytkowanie 

dla instalacji odbiorczej lub ZSD do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na 

rzecz operatorów systemów przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V.  

Na podstawie dokumentu opracowanego przez WOS  w porozumieniu z OSP 

potwierdzającego zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania, 

właściciel instalacji odbiorczej lub OZSD przedstawia wymagane informacje i przekazuje 

je WOS. W przypadku, gdy kolejne jednostki odbiorcze umożliwiają odpowiedź odbioru 

wówczas konieczne jest przedstawienie WOS osobnych dokumentów DRUD.  

W związku z powyższym dla instalacji odbiorczych oraz ZSD przyłączonych pod 

napięciem powyżej 1 000 V, które zamierzają świadczyć usługi regulacji 

zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów opracowano dokument 

potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania 

DRUD.  Dokument DRUD będzie składany przez właścicieli omawianych instalacji 

odbiorczych lub OZSD do WOS po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów 

zgodności opisanych w dokumencie Procedura testowania systemów dystrybucyjnych 

przyłączonych do systemu innego niż przesyłowy wraz z podziałem obowiązków między 

OSDn, a Właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedury 

dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu. 

Testy zgodności muszą wykazać, że wymogi określone w NC DC dla jednostki odbiorczej 

wykorzystywanej przez instalacje odbiorcze lub ZSD do świadczenia usług regulacji 

zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów zostały spełnione. W związku 

z powyższym po stronie WOS jest odbiór dokumentu DRUD wraz z załącznikami, 

a następnie przeprowadzenie analizy otrzymanych dokumentów  w zakresie zgodności 

spełnienia wymogów NC DC.   

Niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów zgodności określonych w NC 

DC WOS ma prawo:  

a) zezwolić właścicielowi instalacji odbiorczej lub OZSD na przeprowadzenie 

alternatywnej serii testów, pod warunkiem że testy te będą skuteczne  i wystarczające 

do wykazania, że instalacja odbiorcza lub ZSD spełnia wymogi określone w niniejszym 

rozporządzeniu;  



b) zobowiązać właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD do przeprowadzenia 

dodatkowych lub alternatywnych serii testów w przypadkach, gdy informacje 

dostarczone WOS w związku z testami zgodności wynikającymi z przepisów art. 37–41 

NC DC nie są wystarczające dla wykazania zgodności z wymogami NC DC.  

Na podstawie kompletnego dokumentu DRUD WOS wydaje pozwolenie FON 

właścicielowi instalacji odbiorczej lub OZSD w zakresie świadczenia usług regulacji 

zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów, które zostały objęte wymogami 

wynikającymi z NC DC.  

Decyzja o zaprzestaniu oferowania usług regulacji zapotrzebowania 

oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację 

zapotrzebowania  

Właściciel instalacji odbiorczej lub OZSD powiadamia z miesięcznym wyprzedzeniem 

WOS lub OSP, bezpośrednio lub pośrednio poprzez osobę trzecią, o każdej decyzji 

zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji 

jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania. Przedmiotowe 

informacje mogą być grupowane zgodnie z wymogami określonymi przez WOS lub OSP.  

Załączniki 

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 (dokument instalacji)  

1. Wzór dokumentu instalacji jednostek odbiorczych w ramach instalacji odbiorczej 

lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyłączonych pod napięciem 1 000 V 

lub niższym  

2. Druk powiadomienia przez Właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD WOS lub 

OSP o decyzji zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub 

o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację 

zapotrzebowania. 



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. Druk powiadomienia przez Właściciela instalacji odbiorczej lub OZSD WOS lub 

OSP o decyzji zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub 

o trwałej likwidacji jednostki odbiorczej umożliwiającej regulację 

zapotrzebowania 

 

Dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą 

lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji 

zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów   

1. Wzór dokumentu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla świadczenia 

usług regulacji zapotrzebowania na rzecz operatorów systemów 


