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I.

I.1 .

POSTANOWIENIA OGOLNE
Unihut Spółka Akcyjna w Krakowie (dalej Unihut S.A), jako operator systemu
dystrybucyjnego nieposiadający bezpośredniego połączenia z sieciami
przesyłowymi (dalej ,,OSDnn") prowadzi ruch, eksploatację, planowanie rozwoju
sieci, której jest właścicielem (zwaną dalej ,,siecią dystrybucyjną OSDnn"),
zgodnie z ntniejszą częścią IRiESD (zwaną dalej ,,IRiESD-Korzystanie").

Unihut S.A. realizuje obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego określone w lRiESD-Korzystanie w systemie
dystrybucyjnym, którego obszar został. określony w decyzji Prezesa URE o

W znaczęniu Unihut S.A. operatorem systemu dystrybucyj ne go.

W zakresie procedur t zasad wykonywania czynności związanych z ruchem
sieciowym i eksploatacją sieci, postanowienia lRiESD-Korzystanie dotyczą stacji
i rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych, zaktórych
ruch sieciowy jest odpowiedzialna Unihut S.A., niezależnie od praw własności
tychurządzeń.

W zakresie realizacjt obowiązków określonych w IRiESD-Korzystanie, OSDnn
współpracuje z OSP za pośrednictwem (OSDp), którym jest TAURON
Dystrybucj a Oddział w Krakowie.
Unihut S.A. jako OSDnn współpracuje z operatorem sieci dystrybucyjnej do
którego sieci jest bezpośrednto przyłączony (OSDn) , którym jest ArcelorMittal
Poland S.A. Oddział w Krakowie .

OSDnn dostarcza energię elektryczną na rzecz odbiorców przyłączonych do jego
sieci dystrybucyjnej na napięciach 6 kV i 0,4 kV,

L2.

I.3.

I.4.

I.5.

L6.

il. PRZYŁĄCZANIE DO SIEcI DYSTRYBUCYJNEJ URZĄDZEN
WYTWORCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ oogroRcow KoŃCoWYcH

II.l, Zasady przyłączania

TI. 1 .1 Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej OSDnn następuje na podstawie umowy
o przyŁączenie i po spełnieniu waruŃów przyłączenia, określonych pTzęz OSDnn
oraz określonych w ustawie Prawo energetyczne.

Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej OSDnn obejmuje:

1) pozyskanie przez podmiot od OSDnn wzoru wniosku o określenie warunków
przyLączenta;

2) złożęntę ptzęz podmiot u OSDnn wniosku o określenie warunków przyłączenia
wTaz z wymaganymt zńącznikami, zgodnego ze wzorem określonym przez
OSDnn;

3) w przypadku wniesienta zaltczki na poczet opłaty zaprzyłączenie przed dniem
złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, OSDnn niezwłocznie

II.1.2
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II. 1 .3.

Zwracazaliczkę;

4) Pisemne potwierdzenie przez OSDnn, złożenia przez wnioskodawcę wniosku,
okre ślaj ące w szcze gólno ści datę złożęnia wnio sku;

5) dla Podmiotow przyŁączanych do sieci o napięciu nie v,ryższym niż 1 kV pisemne
potwierdzenie złożenia wniosku następuje w wydanych waiunkach
przyłączenia;

6) w PtzYPadku wządzeń, instalacji lub sieci ptzyŁączanych bezpośrednio do sieci
o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kv, sporządzenie przez osDnn
ekspertyzy wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system
elektroener gety czny, z wyj ątkiem ptzyłączany ch vządzeń odbiorcy końcowe go
ołącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż5 MW;

7) wYdanie przęz OSDnn waruŃów ptzyŁączenia orazprzekazarie ich podmiotowi
wrazz projektem umowy o przyłączetie;

8) zawarcie umowy oprzyŁączenie;

9) realizację ptzyłączenta tj. realizację przyłącza(-y) oraz niezbędnych
zmian/dostosowania w sieci i prac dlarealizacji ptzyŁączenia;

10) przeprowadzenie prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych
i ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przyłącza. OSDnn zastrzega
sobie Prawo dokonania sprawdzeniaprzyłączanychinstalacji, urządzeńi sieci;

7l)zawarcie pIzęz podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy
kompleksowej.

podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej osDnn urządzeń
wYtwórczych, sieci, urządzeń lub/i instalacji odbiorców końcowych lub linii
bezpośrednich składa wniosek o określenie warunków przyłączenia.

wzory wniosków o określenie warunkow przyłączenia określa osDnn. wzory
wniosków OSDnn udostępnia na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie
OSDnn.

WzorY wniosków o określenie warunków prz7Ąączenia mogą być zrożnicowane dla
PoszczególnYch gruP przyłączeniowych orazw zależnościod rodzaju przyłączanego
obiektu, instalacji lub sieci.

Do wniosku, o którym mowa w pkt II.1.3. należy dołączyc:

1) dokumenty identyfikujące podmiot przyłączany, takie jak odpis kRs lub wpis
do rejestru działalności gospodarczej, kopie nadania NIP, REGON i inne;

2) dokument potwierdzający ty.tuł prawny podmiotu do korzystaniaz nieruchomości, obiektu lub lokalu, wktórym będą używ^" prryiączane
urządzenia. instalacje lub sieci,

3) Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym
będą uŻYwane przyłączane lrządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej
sieci oraz sąsiednich obiektów,

II.1.4.

il.1.5.

II.1.6.
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II.1.7.

II.1.8.

Uniłłl §l. Instrukcia Ruchu i Eksploatacji Sięci Dystrybuc),jnej

4) w przypadku podmiotów ubiegających się o prz7Ąączenie źródła energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym vuryższym
niZ 1 kV, lvypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo, w przypadku braku takiego planu, decyĄę o waruŃach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jezeli jest
ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przesttzewtego lub decyzja o waruŃach zabudowy i zagospodarowania terenu
powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na
terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie
waruŃów przyłączenia,

5) trne zńączntkt, określone we wzorze wniosku, wymagane przez OSDnn,
zawter aj ące informacj e ni ezb ę dne dl a o kre ś leni a warunk ow pr zyłączenia.

Zakręs i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyŁączanych utządzeń, instalacji
i sieci określa OSDnn.

Warunki prz7Ąączenia do sieci określają w szczegóIności:

1) miejsce przyłączenia, rozumiane jako punkt w sieci, w którym przyłącze łączy
się z siecią,

2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

3) moc prz7Ąączeniową,

4) rodzaj połączenia z siecią dystrybucyjną OSDnn instalacji lub innych sieci
określonych we wniosku o określenie warunków ptzyłączenia,

5 ) za\ł es niezbędnych zmian w sieci zwiryany ch z prz5Ąączeniem,

6) wymagania wynikające z IRiESD,

7) dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne
parametry ich pracy,

8) doptlszczalny poziom zmienności parametrów technicznych i jakościowych
energii elektrycznej,

9) miej sce zainstalowania układu pomiarowo -r ozliczęniowe go,

10) wymagania dotyczące układu pomiarowo-tozliczeniowego i jego współpracy
z systemem pomiarowo -rozliczęntowym, )

It)rodzĄ i usytuowante zabezpieczeń, dane znamionowe oraz innę niezbędne
wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej

12) dane umozliwiające określenie w miejscu przyłączenia:

a) wartości prądów zwarc wielofazowych i czasów ichwyłączenia,

b) prądów zwarcia doziemnego i czasów ichwyłączeń lub ich trwania; ,,.
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II.1.9.

13) wymagany stopień skompensowania mocy biernej,

14) wymagania w zakresie:

a) dostosowania ptzyłączanych utządzeń, instalacji lub sieci do systemów
sterowania dyspozytorskiego,

b) zabezpieczenia sieci ptzed zakłoceniami elektrycznymi, powodowanymi
przez instalacje lub sieci wnioskodawcy,

c) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezbędnego do współpruay z siecią,
do której instalacje lub sieci sąprzyłączane,

d) ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej przyłączanych sieci lub
instalacji.

l5)dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony
od porażeń w instalacji lub sieci przyłączanego podmiotu.

16)warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej otaz zahęs i warunki wykonania
ekspertyzy, o której mowa w pkt II,I.7., vq,magają uzgodnienia z operatorem
systemu dystrybucyjnego oSDn (ArcelorMittal Poland S.A) w przypadku
konieczności zwiększenia mocy umownej.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów zaliczanych do grup
przyŁączeniowych IV i V, zależnie od rodzaju przyłącza, są,,

1) przy zasilaniu z elektroenergetycznej linii napowietrznej przyłączem
wykonanlrm pojedynczymi przewodami fazowymi zaciski prądowe
przewodów przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w
ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy;

2) przy zasilaniu kablem ziemnym Iub przyłączem kablowym zlinii napowietrznej
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu,

w kierunku instalacji odbiorcy;

3) przy zasilaniu przyłączem napowietrznym, wykonanym wielozyłowym
przewodem izolowanym - zaciski prądowe, o których mowa w pkt 1, lub zaciski
prądowe na wejściu przewodów od zńezpieczenia w złączu w kierunku
instalacj i odbiorcy, w zalężności od przyj ętego rozwi ązanla technicznego ;

4) w budynkach wielolokalowych - zaciski prądowe na wyjściu od zńezpięczen
głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców;

5) w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczęniolvym - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej.

W uzgodnionych z podmiotemprzyłączanym przapadkach dopuszcza się określenie
miejsca dostarczania energii w sposób imy niżpodany powyżej.

Operator systemu dystrybucyjnego wydaje warunki ptzyłączenia w terminie:

1) 14 dni od dnia złożęnia kompletnego wniosku ptzez wnioskodawcę zaliczońego
do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie

il.1.10.
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il.1.1 1.

ILI.12.

II.1 .1 3.

II.1.14.

Uniłzl §l. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci D},str},bucyjnej

Wższymniz 1 kV;

2) 30 dni od dnia złożęnia kompletnego wniosku ptzęz wltwórcę energii
elektrycznej zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego
do sieci o napięciu nievłllższym niz 1 kV;

3) 60 dni od dnia złożęnia kompletnego wniosku wnioskodawcę zaliczonego do III
lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV.

Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia lub przez okres
ważności umowy o przyłączenie.

Wraz z określonymi przez OSDnn waruŃami przyłączetta, wnioskodawca
otrzymuje projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia przez OSDnn rcalizacji
prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej
umowie.

Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSDnn powinna zawięrac co
najmniej:

1) strony zawierające umowę,

2) przedmiot umowy wynikający z warunków przyłączenia,

3) termin realtzacjt przyłączenia,

4) wysokośó opłaty zaprzyłączenię oraz sposób jej regulowania,

5) miejsce rozgraniczenia własności sieci OSDnn i instalacji podmiotu
prz7Ąączanego,

6) z akre s rob ót ni ezbędnych pt zy r e alizacji przyłączenia,

7) wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczęniowego i jego
parametrów,

8) warunki udostępnienia OSDnn nieruchomości należącej do podmiotu
przyłączartego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji
przyłączenia,

9) przewńywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie
lub pobieranie energii,

10)planowane ilości energii elektrycznej pobieranej z sieci,

1 1 ) moc przyłączeniową,

12)ustalenia dotyczące opracowania dokumentu regulującego zasady współpracy
ruchowei z OSDnn,

13) odpowiedzialnośó stron za niedotrzymanie warunków umowy,
a w szczególności za opóźnienie terminu rcalizacji prac w stosunku
do ustalonego w umowie,

14) okres obowipywania umowy i waruŃi jej rozwiązania.
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II.1.16.

OSDnn ma prawo do kontroli spełniania pIzezprzyŁączane orazprzyłączone do sieci
dYstrYbucyjnej urządzenia, instalacje i sieci do wymagń określÓnych w warunkach
PrzlĄączenia, zawartych umowach oIM do kontroli układów pomiarowych i
p omiarowo -t o zliczeniowych.

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli, o których mowa w pkt II.1.15,
reguluje ustawa Prawo energetyczne orM rozporządzenia wykonawcze do tej
ustawy.

PodmiotY zaliczone do III i VI grupy przyłączeniowej, przyłączane bezpośrednio do
sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, w momencie, gdy wystąpi taka
konieczność, są zobowiązanę do opracowania na żądanie OŚDnn,- tniirutc3i
Współpracy Ruchowej (IWR) podlegającej uzgodnieniu z OSDnn.
Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSDnn lrządzeń,
instalacji i sieci są zobowięane do projektowania obiektów, urządzeń, insialacjii sieci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami otaz w oparciu
o otrzymane waruŃi przyŁączenia.

II.1,I7 .

II.1.18.

ILZ.I.

II.2. Zasady odlączania

IL2.2.

Zasady odłączania podmiotów od sieci dystrybucyjnej OSDnn określone w
niniejszYn rozdziale obowiązują OSDnn oraz podmioty odłączane, jeżeli umowa o
świadczenie usług dystrybucji lub umowa kompleksowa nie stanowi inaczej.
osDnn odłączapodmioty od sieci dystrybucyjnej osDnn w przypadku:

1) złożęniaprzezpodmiot wniosku o odłączenie od sieci dystrybucyjnej,
2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub

umowy kompleksowej.

Wniosek o odłączenie od sieci dystrybucyjnej OSDnn składany pIzez podmiot
zaw|er a w szcze gólności :

1) miejsca przyłączeniaurządzeń. instalacji lub sieci, których dotyczy odłączenie,
2) pr zy czynę o dłączenia,

3) proponowany termin odłączenta.

osDnn ustala termin odŁączenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej osDnn
uwzględniający techniczne możliwości realizacji procesu odł-ączenia podmiotu.
OdłączatY Podmiot jest zawiadamiany przez OSDnr1_o dacie odłączenia, w terminie
nie krótszym niż 14 dni od daty planowanego odłączenia. W ww. zawiadomieniu
osDnn informuje podmiot o warunkach ponowne go ptzyłączenia do sieci.
OSDnn dokonuje zmianw układzie sieci dystrybucyjnej umożliwiających odłączenie
Podmiotu od sieci. Podmiot odłączany od sieci dystrybucyjnej OŚDnn, urgidniu ,
OSDnn tryb, terminy oraz warunki niezbędnej przebudow} tub tit<widacjiLajątku
sieciowego będącego własnością podmiotu, wynikające z odŁączenii od, sieci

II.2.3.

II.2.4.

II.2.5.
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I1.2.6.

dystrybucyjnej.

OSDnn uzgadnia z sąsiednim operatorem systemu dystrybucyjnego OSDn, tryb
odłączenta podmiotu, w zakresie w jakim odłączenie podmiotu od sieci
dystrybucyjnej OSDnn ma wpływ na warunki pracy sieci OSDn.

W niezbędnych ptzypadkach OSDnn zapev,mia spotządzenię i zatwięrdza zgłoszenie
obiektu elektroenergetycznego do odłączenia od sieci dystrybucyjnej OSDnn,
określaj ące w szczęgolności :

1) miejsce przyłączenla urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, których dotyczy
odłączenie,

II.2.7.

2) termin odłączenia,

3) dane osoby odpowiedzialnej zę strony
podmiotu,

OSDnn za prawidłowe odłączente

4) sposób odłączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujący: zakres
prac niezbędnych do wykonania ptzed odłączeniem podmiotu, położenie
łącznlkow niezbędnych do wykonania planowanego odłączenia podmiotu oraz
harmonogram czynności łączeniowych w poszczególnych stacjach
e 1 ektro ener gety c zny ch,

5) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujący stacje elektroenergeĘczne
oruzlinie, w otoczeniuurządzeń. instalacji i sieci odłączanego podmiotu.

Ponowne przyŁączenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej OSDnn odbywa się na
zasadach opisanych w pkt II.1.

II.2.8.

II.3. Wymagania techniczne dla urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń odbiorców, linii
bezpośrednich, układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych, dla systemu
nadzoru i telemechaniki.

II.3.1. Wymagania ogólne

II.3.1.1. Przyłączanę do sieci dystrybucyjnych OSDnn urządzenia. instalacje i sieci
podmiotów ubiegających się o przyłączenie, muszą spełniać wymagania techniczne
i eksploatacyj ne zapewniaj ące :

1 ) bezpieczeństwo funkcj onowania systemu elektroener gety cznego,

2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewłaściwąpracąprzyłączonychurządzeń, instalacji i sieci,

3) zabezpteczente przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami
w przypadku awarii lub wprowadzęnla ograniczeń w poborze lub dostarczaniu
energii,

4) dotrzymartie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci parametrów
jakościowych energii,
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VI. WSPOŁPRACA OSDnn Z INNYMI OPBRATORAMI I
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIĘDZY OPERATORAMI
ORAZ OPERATORAMI AUŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU

VI.1,

vl.z.

VI.3.

VI.4.

VI.5.

VI.6.

O SDnn współpracuj e z następuj ącymi operatorami :

a) operatorami systemu dystrybucyjnego OSDp (TAURON Dystrybucja Oddział
w Krakowie),

b) operatorami systemu dystrybucyjnego OSDn (ArcelorMittal Poland od,dział w
Krakowie)

c) operatorami handlowo-technicznymi,

d) operatorami handlowymi,

e) operatorami pomiarów.

Współpraca z OSP odbywa się za pośrednictwem OSDp właściwego dla danej
lokalizacji na zasadach opisanych w IRiESD OSDp lub umowi e zawartej z OSDp.

szczegółowe zasady współpracy pomiędzy operatorami systemów
dystrybucyjnych, oraz pomiędzy operatorami a użytkownikami systemu
są okre ślon e w p o szcze gó lnych r ozdzińach IRiE S D.

WsPÓłPraca OSDnn z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami
handlowymi oraz operatorami pomiarów jest określona w części IRiESD-
Bilansowanie.

OPeratotzy handlowo-techniczni oraz operatotzy handlowi są zobowiązani do
podpisania stosownej umowy z operatorem systemu przesyłowego oIM
z właŚciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jeżeli ich działalnośC dotyczy
podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD.

Umowy o których mowa w pkt VI.5 stanowią podstawę rejestracji podmiotów
PełniącYch funkcje operatorów handlowo-technicznych oraz Óperatorów
handlowych.

VII. WYMIANA INFORMACJI
UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

PoMIĘDZY OSDnn

VII.I. Dane Przekazywane do OSDnn przez podmioty przyłączone i przyłączane
do sieci dystrybucyjnej

VII.1.1. Zakres danych

VII.1.1.1. Dane Przekazywane do OSDnn przez podmioty przyłączane i przyŁączone do sieci
dystrybucyj nej obej muj ą:

a) dane opisujące stan istniejący,
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b) dane prognozowane dla perspektywy określonej pIzez OSDnn,

c) dane pomiarowe.

VII.1.2. Dane opisujące stan istniejący

VII.1.2.1. Odbiorcy przyŁączeni do sieci SN i nn, przekazląą do operatora systemu
dystrybucyjnego następujące dane opisujące stan istniejący swoich instalacji i
utządzeń:
a) dane o liniach i transformatorach wraz ze schematami i planami,
b) dane o ewentualnych jednostkach wYwórczych,
c) dane techniczne aparńury rozdzielczej, sterującej oraz ęlęktroenergetycznej

automatyki zab ezpte czeni owej .

YII.I.2.2. Dane o stacjach obejmują w szczególności:

a) rodzĄ i schemat stacji,

b) rodzaj pól i ichwyposażenie,

c) zapotrzebowanie na moc czynną i bierną w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzględnieniem i bęz uwzględnienia mocy osiągalnych
j ednostek wytwórczych,

d) roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną z uwzględnieniem i bez
uwzględnienia produkcj i energii elektrycznej j ednostek wytwórczych,

e) ilość energii elektrycznej kupowanej w ramach bezpośrednich umów
z wytwórcami,

0 udział odbiorców przemysłowychw szczytowyrn obciązeniu stacji,

g) moc biemą kompensującą, kondensatory zę znakiem ,,+", dław7kt ze zna|<lęm

,r-",

h) układ normalny pracy.

VII.1.2.3. Dane o liniach obejmują w szczegolności:

a) nazwę węzłapoczątkowego,

b) nazwę węzŁakońcowego,

c) rezystancję linii,

d) reaktancję dla składowej zgodnĄ,

e) 1/2 susceptancji poprzecznej pojemnościowej,

0 stosunek reaktancji dla składowej zerowej do reaktancji dla składowej zgodnej,

g) 1/2 konduktancji poprzecznej,

h) długośó linii, typ i przekrój przewodów,

i) obciąźalność termiczną linii w sezonie zimowlm,
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j) obcięalnośctermiczną linii w sezonie letnim.

YII.LL.4. Dane o transformatorach obejmują w szczegolności:

a) nazry węzłow, do których jestprzyŁączoly transformator,

b) danę znarrtionowe,

c) model zwarciowy.

YILI.2.5. Formę przekazywanych danych, termin orazzalłęs i sposób przekazaniapodmioty
uzgadniająz OSDnn.

VII.1.3. Dane prognozowane dla perspektywy czasowej określonej przezoSDnn
VII.1.3.1. Dane prognozowane opisujące warunki pracy urządzeń, instalacji i sieci

Podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDnn obejmują dla każdego
roku w zalężności od potrzeb:

a) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energię elektryczną,

b) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OSDnn i podmiot przyłączony do
sieci dystrybucyjnej OSDnn

VII.1.3.2, Odbiorcy przyŁączeni do sieci SN i nn, przekazują do OSDnn następujące
informacje o zapottzebowaniu na moc i energię elektryczną:

a) zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną,

b) miesięczne bilanse mocy i energii.

VII.1.3,3. Formę przekazywanych danych prognozowanych, stopień szczegółowości, termin
oraz sposób przekazania podmioty uzgadniająz OSDnn.

VII.1.4. Dane pomiarowe

O formie przekazywanych danych, stopniu szczegółowości, terminie orazsposobie
PrzekazYwania, podmioty zostaną powiadomione przęz operatora systemu
dystrybucyjnego.

YII.2. Informacje udostępniane przez OSDnn

VII.2.1. Formy wymiany informacji

VIL2.1.1, W.Ymiana informacji pomiędzy OSDnn a uzytkownikami systemu może się
odbyrvać:

a) poprzez systemy teleinformatyczne,

b) telefonicznie,

c) drogąelektroniczną,

d) faksem,

e) listownie,

0 poprzezpublikację na stronie internetowej,
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Wykorzystanie ww. form dla konkretnych informacji określa OSDnn, o ile forma
wymiany informacji nie została określona przęz obowiązujące przepisy.

YII.z.Lz. Do systemów teleinformatycznych służących do zbterania, przekazywania
i wymiany informacji, o których mowa w pktVII.2.l.I. za|tcza się Lokalny
System Pomiarowo-Rozliczeniowy (LSPR).

YII.2.I.3. Strona internetowa OSDnn jest wykorzystywana przez OSDnn jako platforma
publikacj i i udostępniania inform acji zainteresowanym podmiotom.

YII.2.I.4, Strona internetowa OSDnn jest dostępna pod adresem:

hĘ://www.unihut,pl

YII.2.2. Zakres in forma cj i pub likow a ny ch przez O SD n n

VII.2.2.1. W ramach udostępniania uzytkownikom systemu, informacji o warunkach
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej OSDnn publikuje na swojej
stronie internetowej w szczególności:

a) IRiESD;

b) taryfę OSDnn;

c) pozostałe dokumenty określone w IRiESD t związane z IRiESD.

YII.2.2.3. W ramach świadczonych przez OSDnn usług dystrybucji energii elektrycznej,
OSDnn na swojej stronie internetowej publikuje:

a) wzór wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej;

b) wzory umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej;

c) aktualną listę sprzedawców energii elektrycznej, z którymi OSDnn zawań
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej;

d) informację o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej, działającym na
obszar zę działanta o s Dnn.

YIL2.2,4, OSDnn na swojej stronie internetowej publikuje również plany rozwoju sieci
dystrybucyjnej.

VII.2.3. Ochrona informacji

VII.2.3.1. W stosunku do informacji otrzymanych od użytkowników systemu,
jak równiez w stosuŃu do informacji dotyczących umów zawartych z tymi
podmiotami, OSDnn jest zobowiązany przestrzegać przepisów o ochronie
informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

YII.2.3,ż. Informacje, o których mowa w pktYIL2.3.I.mogą być wykorzystywane przez
OSDnn jedynie w celu reallzacji jego obowiązkow wynikających z zawartej
z danym użytkownikiem systemu umowy, jak również w celu realizacji zadań
OSDnn określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, przepisami aktów
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wykonawczych i IRiESD w sposób wyłączający możliwość spowodowania
zagr ożenla lub naruszenia interesów użytkownika systemu.

YIL2,3.3. Obowiązek zachowaria w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt YII.2.3.L
trwa takżę po zakończeniu okresu obowiązywania zawartej ptzęz OSDnn z tym
uźl,tkownikiem systemu umowy, nie dłużej jednak niz 5lat od jej wygaśnięcia lub
rozwtązania.

YII.2.3.4. Postanowienia o poufności zawarte powyzej, nie będą stanowiły przeszkody dla
OSDnn w ujawnianiu informacji konsultantom i podwykonawcom działającym w
imieniu i na rzęcz OSDnn przy wykonywaniu zadań określonych przepisami
ustawy Prawo energetyczne, przepisami aktów wykonawczych i IRiESD, z
zasttzężęniem zachowania wymogów określonych w pkt VII.2.3.5. oIaz w
ujawnianiu informacji, która należy do informacji powszechnie znanych lub
informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych
spółek publicznych, lub na ujawnienie których użytkownik systemu vqlraził zgodę
na piŚmie. OSDnn jest również uprawniony do ujawnienia informacji działĄąc w
celu zastosowania się do postanowień IRiESD, wymagań organu regulacyjnego, w
zwtązku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed
organem regulacyjnym.

VII.2.3.5. OSDnn zapewnia, że wszystkie podmioty, które w jego imieniu i na jego rzecz
będą uczestniczyły w realizacji zadań określonych przepisami ustawy Prawo
energetyczne, przepisami aktów wykonawczych i IRiESD zostaną przez OSDnn
zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w
pkt VII.2.3.1., na warunkach określonych w pkt YII.2,3.I- 4.

VII.2,3.6. Postanowienia pkt VII.2.3.1 - 5. obowiązują odpowiednio użytkowników systemu
w zakresie ochrony ptzez nich i ich konsultantów otaz podwykonawców,
informacji otrzymanych od OSDnn, jak równięż w stosunku do informacji
doty czący ch umów zaw arty ch z OSDnn.
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VilI. WARUNKI I SPOSOB PLANOWANIA ROZWOJU SIECI
DYSTRYBUCYJNYCH

Vn.1.

VIII.2.

VIII.3.

VIII.4.

VIII.5.

VIII.6.

VIII.7.

OSDnn opracowrje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
t przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną (dalej ,,plan rozwoju").

Plan rozwoju obejmuje zakręs określony w ustawie Prawo energetyczne.

OSDnn sporządza plan rozwoju na okresy nię krótsze niZ 5lat oraz sporządza
prognozy dotyczące stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na
okresy nie krótsze niż 15 lat.

W ramach opracowywania planu rozwoju, OSDnn współpracuje
w szczególności z:

a) OSDp, OSDn,

b) odbiorcami końcowym l przyŁączonymi do sieci dystrybucyjnej OSDnn.

c) innymi operatorami sieci dystrybucyjnych przyłączonymi do sieci
OSDnn.

Sprawozdante z ręaltzacji planu rozwoju przedkładarte jest Prezesowi URE
corocznie do dnia 1 marca.

Zakręs danych i informacji pozyskiwanych przez OSDnn w ramach procesu
planowania rozwoju określa pkt VII IRiESD-Korzystarie.

OSDnn publikuje na swojej stronie internetowej informacje na temat planów
rozwoju.

IX. BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYC ZNE GO

IX.l. BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA
SIECIOWA I AWARIA W SYSTEMIE

IX.1.1. Operator systemu przesyłowego, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej, na bteżąco kontroluje warunki pracy KSE. OSP może stwierdzić
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i podać do publicznej
wiadomości komunikat o wystąpieniu zagrożeniabezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej i podej mowanych dzińaniach.,

IX,I.Z, Podstawowym stanem pracy KSE wymagającym dzińń interwencyjnych służb
dyspozytorskich i słuzb rucholvych jest zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, w tym:

a) awarla w systemie,

b) awaria sieciowa.
Zagrożenie bezpteczeństwa dostaw energii elektrycznej możę powstać
w szczegolności w następstwie:

a) działań wynikaj ących z wprow adzenia stanu nadzwy czajne go,

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Data: GrudzięńZ}l3 r. Wersja 1,1



Ufiiłrl S.l. Instrukcia Ruchu i Eksploatacji Sieci D},strybucyinej

IX.1.3.

b) katastrofY naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpieni a awarii
technicznej,

c) wProwadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej poiskiej, lub
zal<łóceń w fuŃcjonowaniu systemów elektroener getycznych- połączonych
z kraj owym systemem elektroenergetycznym

d) strajku lub niepokojów społecznych,

e) obnizenia dostępnych rezęTw zdolności wytwórczych ponizej niezbędnych
wielkości lub braku możliwości ich wykorzystania, w tym stanu zapasów
Paliw w elektrowniach krajowych poniżej wymaganego poziomu określonego
w odrębnych przepisach.

W PrzYPadku ogłoszenta zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
OSP może stosować procedury awaryjne bilansowania systemu i zarządzania
ograniczeniami systemowymi, nazywane również procedurami awar}jnymi.
Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansującym określa Instrukcja Cuchu i
Eksploatacj i Sieci Przesyłowej.

operator systemu przesyłowego może stosować procedury awaryjne rynku
bilansującego, o których mowa w pkt IX.1.3 w przypadkach awarii sieciowych
i awarii w systemie nie powodujących powstania zagrożenia bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej. Wówczas procedury te d,oĘczą podmiotów objętych
skutkami awarii.

W PrzlPadku stwierdzenia przez OSP zagro żenia bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, wlwórcy oraz odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej stosują
się do Poleceń właściwego OSDnn. W przypadkach awarii sieciowych i awarii w
sYstemie nie powodujących wystąpieni a zagrożeniabezpieczeństwa dostaw energii
elektrYcznej, bezpośrednie polecenia właściwych operatorów realizują podmioly
bezpośrednio zaangażowane w proces usunięcia skutków awarii.

OSDnn wraz OSDn, OSDp oraz OSP podejmują, zgodnie z IRiESP, niezwłoczne
działania zmierzĄące do likwidacji zagrożenia bezpieczeflstwa dostaw energii
elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie.

OSDnn w uzgodnieniu z OSDn opracowuje i na bieżąco aktualizuje procedury
dyspozytorskie na okres odbudouy zasllania systemu dystrybucyjn.gÓ, którego
pracą kieruje.

ProcedurY dYspozltorskie na okres odbudov,y zasilania systemu dystrybucyjnego
obejmuj ą w szczególności :

a) po dział kompetencj i słuzb dyspozytorskich,

b) awaryjne układy pracy sieci,

c) v,ykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegolnychfazach
odbudowy zasilania,

Ix.1.4.

x.1.5.

IX.1.6.

IX.|.7.

IX.1.8.
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d) dane technicznę niezbędne do odbudowy zasilania, tryb 1 zasady wymiany
informacji i poleceń dyspozltorskich.

IX.1 .9. Jeżęlt awaria sieciowa, awaria w systemie oraz zagtożenie bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej lub też przewidziana procedura likwidacji awarii lub
zagrożenia bezpieczehstwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagrożenie d|a
użytkowników systemu nie objętych awarią lub stanem zagrożenia, OSDnn
udziela tym użytkownikom niezbędnych informaĄi o zagrozeniu i sposobach
przeciw dzińaria r ozszęr zaniu się awarii lub stanu zagr o żenia.

IX.1.10. W procesie likwidacji awarii sieciowej, awarii w systemie t zagrożenia
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dopuszcza się wprowadzenie
ograniczei w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej realizowanych jako
wryłączenia w trybie awaryj nym, zgodnie z pkt IX.3 .4,

IX.z. BEZPIEC ZEŃSTWO PRACY SIE C I DYS TRYBUCYJNEJ

IX.2,I.

IX.ż.2.

OSDnn prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposób zapevłniĄący
bezpieczeństwo realizacji dostaw energii elektrycznej siecią dystrybucyjną
OSDnn.
OSDnn dotrzymuje standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej
i standardów j ako ś ciovyych obsługi o dbiorców.

IX.3. WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU
I POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

IX.3.1. Postanowienia ogólne

IX.3.1.1. Ograniczęnia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być
wprowadzo nę przęz O SP, na azas ozfiaczony, w przypadku wystąpieni a zagr ożenta
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku wprowadzenia przez
Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy
Prawo energetyczne, ograniczęńw dostarczaniu i poborze energii elektrycznej..

IX.3.I.2, W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wystąpienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP,
OSDp, OSDn i OSDnn podejmują we współpracy z uzytkownikami systemu
wszelkie możliwe działania przy wykorzystaniu dostępnych środków mających na
celu usrrnięcie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i
zapobieżenia j ego negatywnym skutkom.

OSDnn w szczególności podejmuje następujące dziilanta:

a) wydaje polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej przęz
odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego
działanta lub przerywa zasilanie niezbędnej liczby odbiorców końcowych
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej natym obszarze.
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IX,3.1.3. Ograniczenia w dostarczanil i poborze energii elektrycznej wprowadza się wg
następujących trybów:

a) tryb normalny, określony w pkt IX.3.2,

b) tryb normalny na polecenie OSP, określony w pkt IX.3.3,

c) tryb awaryjny, określony w pkt IX3,4,,

d) tryb ograniczeniapoziomu napięó, określony w pkt IX.3.6.

IX.3.1.4. OSDnn nie ponosi odpowiedzialności za skutki ograniczeń w dostawach energii
elektrycznej wprowadzonych wg rozpotządzenia wydanego na podstawie delegaóji
zawartej w ustawie Prawo energetyczne wg trybu opisanego w pktlx.3,2,jak i w
wYniku ochrony systemu ręalizowanego przez OSP wg trybów opisanych w pkt
IX.3.3, IX.3.4, IX.3.5 i IX.3.6.

IX.3.2. Tryb normalny

IX.3.2.I. Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrów, w drodze
rozPotządzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na wniosek
ministra właściwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej wprowadzane są na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, w przypadku wystąpieni a zagtożetia:
a) bezpieczeństwa energeĘcznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na

długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo - energetycznym,

b) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,

c) bezpieczeństwa osób,

d) wystąpieni a znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być
wprowadzane po wyczerpaniu, ptzez operatorów we -rpołpruóyz zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostępnych środków, słuzących dó
zaPewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroener getycznego, przy
dołożeniu należytej staranno ści.

IX3.2.2. Wniosek, o którym mowa w pkt IX3.2,1, sporządza minister właściwy dla spraw
gospodarki z własnej inicjatyłvy lub na podstawie zgłoszenia osp.

IX.3.2.3. OSP we wsPółPracy z OSDp , OSDn i OSDnn opracowuje plany wprowadzania
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadekwystąpienia
okoliczności powołanych w pt t X.:.Z.1. Ograniczenia-w dosiarcraniu-i poborze
energii elektrycznej nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz
uszkodzenia lub zniszczęnia obiektów technologicznych, a takzę zal<łócęń w
funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykon}łvania zadań w zakresie
bezPieczeństwa lub obronności państwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji,
edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do
odbiorców, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do
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odbiorców oraz ochrony środowiska,

IX.3.2.4. Ograniczenia w dostarazaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym mogą dotyczyć odbiorców o mocy umownej vrryższej niż 300 kW.

TX3.2.5. Przyporządkowane odbiorcom, wymienionym w pkt IX.3.2.4, wielkości
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczantu i poborze energii
elektrycznej uwzględnia się w umowachzawartychz tymi odbiorcami.

IX.3.2.6, Plany wprowadzanta ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
o których mowa w pkt IX,3.2.3 obowiązują dla okresu od dnia l września danego
roku do dnia 31 sierpnia roku następnego i wymagają:

a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planów opracowywanych przez
oSP,

b) uzgodnienia z OSP w przypadku planów opracowywanych przez OSDp,

c) uzgodnienia z OSDp, w przypadku planów opracowywanych przez OSDn,

d) uzgodnienia z OSDn, w przypadku planów opracowanychzprzez OSDnn,

e) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

IX,3.2.7. Procedura przygotowania planu ograniczen w dostarczarriu i poborze energii
elektrycznej obejmuj e:

a) przygotowanie przez operatora systemu dystrybucyjnego OSDnn, wstępnego
planu ograniczeńw dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

b) uzgodnienie planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
z OSDn,

c) powiadomienie odbiorców, w sposób przyjęty zvllczajowo przęz operatora
systemu dystrybucyjnego, o uzgodnionym planie ograntczeń w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, w terminie do 4 tygodni od przekazania do
OSDnn przez OSDn uzgodnionego pomiędzy Prezesem URE, a operatorem
systemu przesyłowego planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej.

W przypadku zmiany wielkości ograniczeń w poborze mocy i minimalnego
dobowego poboru energii elektrycznej, odbiorcy przyłączeni do sieci OSDnn są

zobowiązarti do powiadomienia o tym OSDnn w formie pisemnej w terminie 7 dni
od zaistniałej zmiany.

IX.3.2.8. Wielkości planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
ujęte w planach wprowadzania ograniczęń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, poprzęz ograniczenie poboru mocy, określa się w stopntach zasilanta
od 11 do20,przy czym,.

a) 11 stopień zasilania określa, ze odbiorca może pobieraó moc do wysokości
mocy umownej,

b) stopnie zasilanta od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie
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mocy pobieranej przęz odbiorcę,

c) 20 stopień zasilania określa, iZ odbiorca może pobierać moc do wysokości
ustalonego minimum, niepowoduj ącego zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz
us zko dzeni a lub zniszczenia ob i ektów te chno 1 o gi c zny ch,

d) zaMóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania
zadń w zakresie: bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych
w przepisach odrębnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji,
wydobywania paliw kopalnych zę złóż, ich przeróbki i dostarczania
do odbiorców, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła
do odbiorców, ochrony środowiska.

IX.3.2,9. W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane
przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego
o obowiązuj ących stopniach zasilanta,

Komunikaty o stopniach zasllania wprowadzonych jako obowiązujące
w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin,
są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w I Programie Polskiego
Radia o godz. 7:55 i 19:55 i obowiązują w czasię określonym w tych
komunikatach.

W przypadku zrożnicowania wprowadzonych ograntczenw dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach,
OSDnn powiadamia odbiorców ujętych w planach ograniczeń indywidualnie w
formie pisemnej lub w sposób określony w umowachlub zapomocą innego środka
komunikowania się w sposób zv,ryczajowo przyjęty u OSDnn.

IX.3.2.10. Odbiorcy objęci planem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
realizują polecenia dyspozytorskie dotyczące ograniczeń.

IX3.2.I1. Odbiorcy objęci planem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
rejestrują w czasie trwania ograniczeń:

a) polecone stopnie zas7|ania,

b) wielkości poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania.

IX.3.3. Tryb normalny na polecenie OSP

IX.3.3.1. W przypadku zagrożentabezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP może
wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części do czasu wejścia w życie
przepisów, o których mowa w pkt IX3 .2.I, lecz nie dłużej niż na olłes 7 2 godzin.

IX'3'3'2' Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
oIaz procędury związanę z wprowadzaniem ograniczeń opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt IX.3.2 mają zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP. t
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IX.3.3.3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposób analogtczny jak dla informacji
określonych w pkt IX.3,2.9. Wydanie stosownych komunikatów za
pośrednictwem środków masowego przekazu zgodnie z zasadani określonymi
w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
następuje w możliwie najkrótszym terminie.

IX.3.4. Tryb awaryjny

IX,3.4.1. OSP może dokonać vnyłączeń odbiorców w trybie awaryjnym w przypadku
zagrożenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub wystąpiertia zagrożęnia
bezpieczeństwa osób, jednak nie dłuzej niżna okres 72 godzin.

IX3.4.2. Wyłączenia odbiorców według trybu awaryjnego, realizuje się na polecenie OSP
jako wyłączenta awaryjne. W przypadku dokonania przez OSDnn wyłączeń
odbiorców, w sz;zęgólności w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa osób,
OSDnn jest zobowiEzany ntezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie
służby dyspozy.torskie O S Dn.

IX.3.4.3. Wyłączenia awaryjne odbiorców powinny byc zrealizowane bez zbędnej zwłoki,
nie dłużej niż w czasię do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czymej o 20oń (wprowadzenie ograniczęńw stopniach
A 1 i A2), powinno byc zrealtzowane bez zbędnej zwłoki, nie dłuzej niż w ciągu 15
minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A'3 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie
dłńej niz w ciągu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu 'Ą4 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie
dŁużej ntż w ciągu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A.5 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie
dłużej niz w ciągu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wyłączenia awaryj ne o dbiorców nie mo gą powo dowa ó zagr ożenia b ezpieczeństwa
osób oraz zakłocęi w funkcjonowaniu obiektów wymienionych w pkt IX.3.2.8.c),

IX.3.4.4. Wyłączenia awaryjne odbiorców powinny być zrealizowane poprzęz v,ryłączenia
linii i stacji średnich napięć, zmniejszenie ilości pobieranej energii elektrycznej
przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze
wskazanym pIzez słuzby dyspozytorskie wydaj ące decyzję o wprowadzeniu
wyłączei awaryjnych.

IX.3.4.5. OSDnn w porozumtęniu z OSDn ustala corocznie dla kńdego miesiąca, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunków pogodowych, wańości obniżenia
poboru mocy czynnej w poszczególnych stopniach wl,łączeń awaryjnych.

IX.3,4.6. Opracowuje się optymalne plany v,ryłączeń awaryjnych dla których przyjmuje Śię
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pięciostopniową skalę vłyłączeń: od Al do A.5. Stopnie Al-A5 powinny zapewniać
równomierny spadek poboru mocy czynnej (kuZdy około I0%).

Wyłączenie awaryjne w stopniu A'5 powinno zapewnić zmniejszenie poboru mocy
czynnej o 50oń prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapottzebowania dla typowych warunków pogodowych.

X. STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZENSTWA PRACY
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSDnn

X.1. W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej OSDrur w szczególności
powinny być spełnione następujące warunki techniczne:

a) obciĘenta prądowe poszczególnych elementów sieci powinny być nie v,ryższe
o d dopuszc zalny ch długotrwale,

b) napięcia w węzŁach sieci powinny mieścić się w granicach dopuszczalnych dla
poszczegóInych elementów s ieci,

c) moce (prądy) wyłączalne zainstalowanych wyłączników powinny byc v,ryższe
niż moce (prądy) zwarciowe w danym punkcie sieci.

XI. PARAMBTRYJAKOSCIOWEENERGIIELEKTRYCZNEJ

XI.l. Parametry jakościowe energii elektrycznej w warunkach normalnych pracy sieci

XI.1.1. Wyróżnia się następujące parametry znamionowe sieci dystrybucyjnej:

a) napięcia znamionowe,

b) częstotliwość znamionowa.

Regulacja częstotliwości w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest
prowadzona przez operatora systemu przesyłowego.

OSDnn stosuje parametry jakościowe energii elektrycznej zgodne z parametrami
określonymi w obecnie obowiązującym rozporządzentu Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółov,rych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.),
W przypadku zmiany tego rozporządzenia obowiązujące będą wskaźniki określone
w przepisach obowiązuj ącego prawa.

XI.2. Dopuszczalne poziomy zabarzeń parametrów jakościowych energii elektrycznej
wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napięć

XI.2.1. Dopuszczalne poziomy wahań napięcia i migotania światła

XLI.2,

XI.1.3.

IRiESD - Warunki korzYstania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
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XI.2.I1. W PrzYPadku odbiorników o fazowym ptądzie znamionowym <75A, wprowadza
s ię następuj ące maksymalnie dopus zczalne poziomy :

a) wartość Pst nie powirma być większaniż L,

b) wartośó Plt nie powinna być większaniż0,65,

d=LU
względna zmiananapięcia U, nie powinn aprzel<taczac 3%o, gdzie:

^U 
- rÓżnica dowolnych dwóch kolejnych skutecznych wartości napięcia

fazowego.

XI.2.|-2. W PrzYPadku odbiorników o fazov,ym prądzie znamionowym większym od 75A
wartoŚĆ Pst powinna mieŚcić się w granicach 0,6< Pst<l natomiast wartość plt
powinna wynosić Plt:0,65 Pst.

XI.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu
XI.2.2,1. W celu Wznaczęnia maksymalnych poziomów emisji harmonicznych odbiorniki

dzieli się wg. następującej klasyfikacji:

a) Klasa A - symetryQzne,trojfazowe odbiorniki i wszystkie iwrc zwyjątkiem
zakwalifikowanych do jednej zponiższych klas,

b) Klasa B - narzędziaptzenośne t1. narzędzia elektryczne, które podczas
normalnej pracy ttzymane są w rękach i używane tylko przezńott i czas (kilka
minut),

c) Klasa C - sprzęt oświetleniory wruzze ściemniaczami.

XI-Z.I.Ż- DoPuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowan e przez
odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym <16'Ą zakwalifikowane do:

XL2.I.I. Klasy A podano w Tablicy 1.,

XI.Z,I.2. Klasy B podano wTńlicy 2,,

XI.2,1.3. Klasy C podano w Tablicy 3.

Tablica 1rca l. Do ne o dla odbiorników klasv A.

Rząd harmonicznej Inl Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznei IAl

Harmoniczne nieparzyste

J 2,3

5 1,14

7 0.77

9 0,4

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
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Tablica2

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozrłoju sieci
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11 0,33

13 0"2I

15<n<39
0,15Ę

n

Harmoniczne parzyste

2 1,08

4 0,43

6 0,3

8<n<40
0,23§

n

a . Dooltszczalne ooztomv dla odŁ orników klasv B.

Rząd harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznei tAl

Harmoniczne niepaTzyste

J 3,45

5 I,7l

7 1.15

9 0,6

1l 0,49

13 0,31

15<n<39
0,22Ę

n

Harmoniczne parzyste

ż I,62

4 0,64

6 0,45

8<n<40
0,349

n

Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy C.
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Rząd harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej, wyrażony w 7o

harmonicznej podstawowej prądu
zasilaiaceso l'ń1

2 ż
1J 30}"*

5 10

7 7

9 5

11<n<39
(tvlko harmoniczne nieparzystę)

a
_.'

*}, - współczvnnik mocy obwodu

XI.z.L4. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowane przez
odbiomiki o fazowym prądzie znamionowlłn >16'Ą

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu powodowane ptzęz
odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym >16.Ą zakwalifikowane do Klasy A,
Klasy B otaz Klasy C podano w Tablicy 4.

Tabltca 4.

Rząd harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prąd
harmonicznej, wyrażony w 7o harmonicznej

podstawowei nradu zasilaiąceg o I'ńl

J 2I,6

5 I0,7

7 7.2

9 3.8

11 3.1

13 2

15 0,J

I1 I,2

I9 1.1

21 ś0,6

./.) 0,9

ż5 0,8
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XII.1.
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27 <0,6

ż9 0,7

31 0,7

/)J <0,6

WSKAZNIKI JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI OOSTAW

XII.ż.

BNERGII ELEKTRYCZNEJ
Do wskaźników jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, stosowanych
P|ZęZ OSDnn, zalicza się przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółov,rych warunków fuŃcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z poźn. zm.). określone ponizej przez oSDnn
wskŹniki jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz obowiązki
osDnn i użytkowników systemu w tym zakresie są zgodne z obecnie
obowiąującymi zapisami powyźszego rczporządzenia, przy czym w przypadku
jego zmiany obowiązujące będą wskaźniki okręślone w przepisach
obowiązującego prawa.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania
dzielt się na:
1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niZ 1 sekundę;
2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niZ 3 minuty;
3) długie, trwające dłtej niz 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
4) bardzo długie, trwające dłużej ntż 12 godzin i nie dłużej niż24 godziny;
5) katastrofalne, trwaj ące dŁlżej niż 24 godziny.

Przervva planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony w formie, o której
mowa W pkt III.3. IRiESD-Korzystanie, jest traktowana jako przerwa
nieplanowana.

Dla podmiotow zaliczanych do grup przyłączeniowych III i VI dopuszczalny czas
trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii
elektrycznej oraz dopuszczalny łączny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego
wllłączef. planowanych i nieplanowanych określa umowa o świadczenie usług
dystrybucj i lub umowa kompleksowa.

Dla podmiotow zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:
1) jednorazowej przerw w dostarczaniu energii elektrycznej nie możę

przeh oczyć w przypadku:
a) przer:t*ry planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin. \

2) Przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przelwjednorazowych

XII.3.

XII.4.

XII.5.

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
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Na potrzeby niniejszej lRiESD-Korzystanie przyjęto następujące oznaczenia skrótów i
definicje stosowanych poj ęć.

x[I.l. oZN ACZENIA SKROTOW

xIII.

IRiESD

IRiESD _

IRiESD -
Korzystanie

IRiESP

IwR
JWCD

długich tbardzo długich nie moze przekroczyć w przypadku:
a) przerw planowanych - 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.

SŁOWNIK SKROTOW I DEFINICJI

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (całośó)

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej - bilariSowanie systemu
D:l^_^^__,^_:^ dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymibilansowanle

JwCK

KsE
LSPR
nn

OSDn

OSDnn

oSP
SN

URB

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej - część szczegołowa:
warunki korzystania, pr owadzenia ruchu, eksploatacj i i planowania rozwoj u
sieci

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej (całość)

Instrukcja współpracy ruchowej

Jednostka lv5Ąwórcza centralnie dysponowana - j ednostk a vłytwórcza,
przyłączona do koordynowanej sieci 110 kV podlegająca centralnemu
dysponowaniu przez OSP

Jedno stka vrrytw ór cza centralnie koordynowana - j edno stk a wytw ór cza, której
praca podlega koordynacji przez OSP.

Kraj owy system elektroener gety czny

Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy

Napięcie niskie

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetyc znego

Operator systemu dystrybucyj ne go elektroenergetyc znę go podrzędne go do
OSDn

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego

Średnie napięcie

Uczestnik Rynku Bilansuj ącego

XIII.2. POĘCIA I DEFINICJE

Automatyczny układ regulacji Układ automatycznej regulacji napięcia i mocy biemej w
napięcia elektrowni (ARNE) węźIe wytwórczym t

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
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Awaria sieciowa Zdarzenie ruchowe, w wyniku którego następuje
wyłączenie z ruchu synchronicznęgo część KSE, która
produkuje lub pobiera z sieci energię elektryczną w ilości
nie większej niż 5%o całkowitej biezącej produkcji

Awaria w systemie zdarzęnie ruchowe, w wyniku którego następuje
wyłączenie z ruchu synchronicznego część KSE, która

'J"fi Hl]"".ź::,fililj ffi ł:§ff .",f:ii 
zną w i l o ś ci

DYstrybucja energii elektrycznej Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi
w celu jej dostarczania odbiorcom, z wyłączeniem
sprzeduży energii.

Elektrownia wiatrowa Pojedyncza jednostka wytwórcza lub zespół jednostek
wytwórczych wykorzystujących do wytwarzania energii
elektrycznej energię wiatru, prz1Ąączonych do sieci
w jednym miejscu przyłączenia (lub przyłączonych do
sieci na podstawie jednej umowy o przyłączenie)

Grupy podmiotów przyłączartych do sieci w podziale na:

a) grupa III przyłączane bezpośrednio do sieci
dystrybucyj nej o napięciu znamionowym wy ższym niż
1 kV, lecz niższymniż l10 kV ,

b) grupa IV przyłączane bezpośrednio do sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym
ntż I kY oraz mocy przyłączeniowej większej niZ
40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia
ptzeltcznikowego w torzę prądowym większym niż
63A,

c) grupa V prz5Ąączane bezpośrednio do sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niZ
40 kW lub prądzie znamionowym zńezpieczenia
przelicznikowego w torze prądowym nie większym
niż 63A,

d) grupa YI - przyłączanę do sieci poprzez tymczasowe
przyłącze, które będzie na zasadach określonych
w umowie o przyłączenie zastąpione przyłączem
docelowym lub podmioty przyłączane do sieci na czas
określony, lecz nie dłuższy niż rok.

Grupy prryłączeniowe

Krajowy system
elektroenergetyczny (KSE)

System elektroenergetyczny na terenie kraju.

IRiESD - Warunki korzYstaniao prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
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Linia bezpośrednia

Miejsce dostarczania

Miejsce przyłączenia

Moc dyspozycyjna

Moc przyłączeniowa

Moc umowna

Odbiorca

Operator pomiarów

Linia elektroenergety czna Łącząca wy dzieloną j edno stkę
wfiarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą
lub linia elektroenergetyczna łącząca jednostkę
wyiwarzanta energii elektrycznej przedsiębiorstwa
z instal.acjamt należącymi do tego przedsiębiorstwa albo
instalacjami na|eżącymi do przedsiębiorstwa od niego
za\eżnych.

Punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne
dostarcza energię elektryczną, określony w Dmowie o
przyłączenie, w umowie o świadczenie usług dystrybucji,
w umowie sprzedńy energii elektrycznej albo umowie
kompleksowej.

Punkt w sieci, w którym przyłączełączy się z siecią.

Moc osiągalna pomniejszona o uby.tki na remonty
planowe, ubytki okresowe, eksploatacyjne i losowe.

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania
do sieci, określona w umowie o przyłączenie jako wartośó
maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15
minut, słuZąca do zaproj ektowania ptzyŁącza.

Moc Qzynna, pobierana lub wprowadzana do sieci,
określana w:

a) umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie
kompleksowej, jako wartośó maksymalna ze średnich
wartości tej mocy, w okresie 15 minut,

b) umowie o świadczenie usług przesyłaria lub
dystrybucji zawieranej pomiędzy operatorami, jako
wartość maksymalną ze średnich wartości tej mocy,
w okresie godziny,

c) umowie sptzedńy zawieranĄ między wytwórcą,
a przedsiębiorstwem energetycznym nie będącym
wytwórcą lub odbiorcą korzystającym zprawa wyboru
sprzedawcy, w okresie godziny.

Kużdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Podmiot, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie
danych pomiarowych energii elektrycznej z układów
pomiarowo-rozliczentolvych i przekazywanie ich do OSP
lub innego operatora prowadzącego procesy rozliczeń.

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
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Operator systemu

dystryburyj nego podrzednego
(OSDnn)

Operator systemu
dystryburyjnego (OSDn)

Operator systemu
dystryburyjnego (OSDp)

Operator systemu przesyłowego
(oSP)

Podmiot ubiegający się o
przyłączenie do sieci (podmiot
przylączony do sieci)

Programy łączeniowe

Przedsiębiorstwo energetyczne

Przy|ącze

Przedsiębiorstwo ener gety czne zĄml4ące się dystrybucj ą
energii elektrycznej, odpowiedzialnę za ruch sieciowy
w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną
rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi
systemami elektroenergetycznymi, połączone z siecią
dystrybucyjną OSDn .

Przedsiębiorstwo ener gety czne zĄmujące się dystrybucj ą
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację, remonty oIaz niezbędną
rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innlłni
systemami elektroenergetycznymi,

Operator systemu dystrybucyjnego, którego sieć
dystrybucyjna jest połączona siecią innego operatora
systemu dystrybucyjnego, a który jednocześnie posiada
bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową operatora
systemu przesyłowego.

Przedsiębiorstwo enefgetyczne zajmujące się
przesyłaniem energii elektrycznej, odpowied zia|te za tuch
sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące
i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz
niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń
z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci swoich
lrządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznej
(podmiot, którego urządzenia. instalacje i sieci są
przyłączone do sieci elektroenergetycznej ).

Procedury i czynności związane z operacjami
łączeniowymi, próbami napięciowymi, tworzeniem
układów przejściowych oraz włączeniami do systemu
elektroenergetycznego nowych obiektów, a także po
dłuższym postoju zwtązarrym z modernizacją lub
przebudową.

Podmiot prowadzący działalnośc gospodar czą w zakresie
wylwarzartia, przesyłania, dystrybucji energii lub obrotu
nią.

Odcinek lub element sieci służący do połączetia
urządzeń, instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez
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Sieci

Sieć dystrybucyjna

Sieć przesyłowa

Służba dyspozytorska lub
ruchowa

Sprzedawca

Sprzedaż energii elektrycznej

System elektroenergeĘczny

System pomiarowo-
rozliczeniowy

Srednie napięcie

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Układ pomiarowo-rozliczeniowy
podstawowy

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

niego mocy przyłączeniowej z siecią przedsiębiorstwa
energetycznego świadczącego na rzecz tego odbiorcy
usługę przesyłania lub dystrybucj i.

Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do
przesył.ania lub dystrybucj i energi i elektry cznej, należące
do przedsiębiorstwa ener gety cznego.

Sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich
napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny
operator systemu dystrybucyjnego.

Sieć elektroenergetyczna najv,,yższych lub wysokich
napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny
operator systemu przesyłowego.

Komórka orgarizacyjna przedsiębiorstwa energetycznego
uprawniona do ptowadzenia ruchu sieci
elektroenergetycznej i kierowania pracą jednostek
wytwórczych.

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działaIność
gospodarczą polegającą na sprzedazy energii elektrycznej
ptzęz niego wytworzonej lub przedsiębiorstwo
energetyczne prowadzące dziaŁalnośc gospodarczą
polegającą na obrocie energią elektryczną.

Bezpośrednią sprzedń energii ptzez podmiot zajmujący
się jej wy.twarzaniem lub odsptzedaż energii przed
podmiot zajmujący się jej obrotem.

Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich
urządzenia i instalacj e współpracuj ące z s iecią.

Teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania
i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozltczeniowych pochodzących z systemu zdalnego
odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej
rejestracji danych oraz zinnych systemów.

Napięcie Wższę od 1 kV iniższę od 110 kV.

Liczniki i inne utządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-
pomiarowe , a także układy połączeń między nimi, słuźące
do pomiarów irozliczeń mocy i energii elektrycznej.

Układ pomiarowo-rozliczentov,,y, którego wskazania
stanowią podstawę do rozliczeń ilościowych
i wartościowych (finansowych) mocy i energii
elektrycznej.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazanla
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rezerwowy

Urządzenia

Usługa kompleksowa

Usługi §ystemowe

UĘtkownik systemu

Wyłączenie awaryjne

Wytwórca

Zarządzanie o gran iczeniami
systemowymi

stanowią podstawę do rozliczeń ilościowych
i wartościowych (finansowych) mocy i energii
elektrycznej, w przypadku nieprawidłowego dziŃania
układu pomiarowo -r ozliczęniowego podstawowego.

Urządzenta techniczne stosowane
energetycznych.

w procesach

Usługa świadczona na podstawie umowy zawierĄącej
postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie
usługi przeslĄania lub dystrybucj i energii.

Usługi niezbędne do prawidłowego fi,rnkcjonowania
s ystemu el ektro ener gety czne go, zap ev,lniając e zachowani e
określonych parametrów niezawodnościowych
dostarczania energii elektrycznej i j ej j akości.

Podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu.

Wyłączenie utządzeń automatyczne lub ręcznę,
w ptzypadku zagrożenia bezpieczeństwa tego urządzenia
lub innych urządzeń, instalacji i sieci albo zagrożenia
bezpieczeństwa osób, mienia lub środowiska.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
wytwarzaniem energii elektrycznej, którego urządzenia
współpracują z siecią,

Działalność gospodarcza wykonywana przez operatora
systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach
świadczonych usług przesyłanta lub dystrybucji w celu
zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego otaz zapewnienia, zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo
energetyczne, wymaganych parametrów technicznych
energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograntczeń
technicznych w przepustowości tych systemów.
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Załączniknr 1,

do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD - Korzystanie)
Unihut S.A.

SZCZECÓłOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO

SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.5.

1.1.

1.2.

1 .3.

l'4.

Wymagania zawartę w punktach od 1 .2, do 6.9. dotyczą jednostek wytwórczych
przyłączartych do sieci dystrybucyj nej .

Operator systemu dystrybucyjnego określa warunki przyłączenia do sieci dla
jednostek wy,twórczych, w tym ustala do sieci o jakim poziomie napięcia
znamionowego należy przyłączyójednostki wytwórcze , w zależności od wielkości
mocy przyłączeniowej i lokalnych warunków pracy sieci dystrybucyjnej oraz
z uwzgIędnieniem wyników ekspertyzy wpływu przyłączanych instalacji na
system elektroenergetyczny, o której mowa w punkcie II.I.2. iil.I.7 .

Sposób przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umożliwiać ich odłączenie oIaz stworzenie prz'ęrry izolacyjnej, w sposób
nieograniczony dla operatora systemu dystrybucyj nego

Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej powyżej 150 kVA przyłączane do sieci
dystrybucyjnej powirury być zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego
sterowania. Operator systemu dystrybucyjnego decyduje o konieczności
wyposażenia łącznika sprzęgającego jednostkę wytwórczą z siecią dystrybucyjną
w ltządzenia umożliwiĄące zdalne sterowanie.

Moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
dystrybucyjnej powinna być przynajmniej 20 ruzy większa od ich mocy
ptzyłączeniowej.

Praca wyspowa jednostek wytwórczych jest możliwa jedynie na wyspę urządzeń
tego wytwófcy, o ile uwzględniono to w warunkachprzyŁączenia

l'6.

2. URZĄDZENIA ŁĄCZENIOWE
2.1 Jednostkiw}twórczemusząposiadaćnastępujące urządzeniałączeniowe:

a) łącznik dostosowany do wyłączania jednostki wYwórczej,

b)łącznlkdo odłączaniajednostki wYwórczej i stwarzaniaprzerv,,y izolacyjnej.

2,2 W przypadku, gdy w układzie sieci jest mozliwa praca wyspowa jednostki
wytwórczej, musi ona posiadać dodatkov"y łącznik dostosowany do oddzielenia
lvyspy od pozostałej części sieci dystrybucyjnej.

2.3 OPerator systemu dystrybucyjnego koordynuje pracę łącznikow, o którym mowa
w P,2.1. i decyduje o konieczności ich wyposażenia w system zdalnego sterowania
lub odwzorowania stanu pracy.

2.4 Urządzetia łączeniowe jednostek wytwórczych współpracujących z falownikami,
Powinny być zlokalizowane po stronie prądu przemiennego falownika.

Ż.5 Impuls wyłączający przesłany od zabezpieczęń do wządzenia łączeniowego musi
Powodowa Ć bezzwłoczte wyłączenie j ednostki wywór czĄ ptzez to utządzenie,
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3. ZABEZPIECZENIA

3.2.

aa
J.J.

3.5.

3.7.

Jednostki wytwórcze powinny być wyposażonę w zabęzpięczęnia podstawowe
oraz zńęzpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami części ogólnej IRiESD oraz
punktami od3.2 do 3.19 niniejszego załącznika.

Zabezpteczenia podstawowe jednostek wytwórczych powinny zostać dobrane
zgodnie z obowtązującymi przepisami i normami. Zńezpieczenia te powinny
dziŃać na urządzente łączeniowe określone w p.2.La), powodując vnryłączenie
jednostki wytwórczej z ruchu,

Jednostki wytwórcze o mocy osiągalnej do 100 kVA z generatorami
asynchronicznymi lub synchronicznyml powinny być wyposazone w
zabezpieczenta dodatkowe, obejmujące zabezpieczenia zerowo-nadnapięciowe
otaz zabezpieczenta do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia
oTaz wzTostem prędkości obrotowej .

Jednostki wlwórcze o mocy osiągalnej powyżej 100 kVA powinny być
wyposazon e w zabezptęczęnia dodatkowe, obej muj ą ce zńezpięczęnia zerowo-
nadnapięciowe oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obniżenięm napięcia,
wzrostem napięcia, obnizeniem częstotliwości oraz wzrostem częstotliwości.

Jednostki wytwórcze współpracującę z falownikami powinny być wyposńone
w zńezpieczenia dodatkowe, obejmujące zabezpięczęnta do ochrony przed:
obnizeniem napięcia oraz wzrostem napięcia, jak również w urządzenia
pozwalĄące na kontrolowanie t utrzymywanie zadanych parametrów
j akościowych energii elektrycznej.

Operator systemu dystrybucyjnego decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek
wytwórczychw zńęzpieczenie od mocy zwrotnej i pracy wyspowej.

Zabezpleczenia dodatkowe powinny powodować otwarcie łącznika sprzęgającego
jednostkę fiwórczą z siecią dystrybucyjną. W zalężności od rodzaju pracy
j edno stki wltwó rczej łąc zniktem spr zę gaj ącym j e st :

a) łączntk określony w p.Z,I.a), gdy jednostka vnrytwótcza nie ma możliwości
pracy wyspowej,

b) łącznik określony w p.2.2, gdy jednostka wytwóTcza ma możliwość pracy
wyspowej.

Operator systemu dystrybucyjnego ustala nastawy oraz zwłokę czasową dzińania
zabezpteczeń dodatkowych, w zalężności od miejsca przyłączenia jednostki
wytwórczej do sieci dystrybucyjnej .

Zńezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napięcia
musi byó wykonane trójfazowo. Jednostka w7Ąworczaprzy obntżeniu lub wzroście
napięcia w jednym z przewodów fazowych musi być odłączona od sieci
trójbiegunowo.

Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci nn bez możIiwości pracy
wyspowej, zńezpieczenia dodatkowe mogą byó zawarte w zestawie zabezpieczbit

3.4.

3.6.

3.8.

3.9.
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3.11.

podstawowych generatora. Natomiast dla jednostek fiwórczych z możItwością
Prac} wYSPoWej, zabezpieczenia dodatkowe powinny stanowić oddzielny zestaw
zabezpieczeń.

DIa zabezpieczeń dodatkowych do ochrony przed,: wzrostem częstotliwości,
obniżeniem częstotliwości oraz obniżeniem napięcia, wielkości pomiarowe
Powinny byĆ pobierane po stronie nn. Natomiast dla zabezpieczeń dodatkowych:
zerowo-nadnapięciowych oraz do ochrony przed wzrostem napięcia, wielkości
pomiarowe powinny być pobierane po stronie SN.

Dla generatorów synchronicznych lub asynchronicznych czas działania
zabezpieczeń dodatkolvych i czas własny łącznika sprzęgającego muszą być tak
dobrane, aby wyłączenie generatora nastąpiło podczas zaników napięcia
spowodowanych zadziałaniem automatyki SPZ lub SZR.

Elektrownie wiatrowe z generatorami asynchronicznymi należy wyposażyó
w automatykę bezzwłocznego wyłączania elektrowni po przejściu do pracy na
wydzieloną sieć.

W przypadku zwarcia w linii, do której przyŁączona jest elektrownia wiatrowa
automatyka zabezpieczeniowa elektrowni powinna:

a) wyŁączac ją w czasię krótszym od czasu działania istniejącego
zabezpieczenia linii,

b) zaŁączać elektrownię samoczynnie po czasie nie krótszym niz 30s,
liczonym od zakończenia udanego cyklu SPZ.

W PrzYPadku zwarcia w elektrowni wiatrowej z generatorem asynchroniczn}.rn
automatyka zńezpieczeniowa powinna vyŁączac ją bezzwłocznie lub ze zwłoką
czasową uzgodnion ą z op erutorem systemu dystrybucyj ne go.

W przypadku zadzińania SZR w stacji, do której przyłączona jest elektrownia
wiatrowa, automatyka zabezpieczeniowa elektrowni powinna:

a) wllłączac ją w czasie krótszym od czasu dzińaria istniejącego
zab ezpie czeni a stacj i,

b) załączać elektrownię samoczynnie po czasie 30 s, liczonym od zakończenia
cyklu SZR.

OPerator systemu dystrybucyjnego moze zdecydować o potrzebie stosowania
zabezpieczeń różnicowoprądowych dla poszczególnych rodzajów jednostek
wltwórczych.

3.I2.

a laJ.lJ.

3,I4.

3.15.

3.16.

3.I7.

4.I.

4.2.

4. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
WYmagany stopień skompensowania mocy biernej określa operator systemu
dystrybucyj nego w warunkach przyłączenia.

Nie jest wymagane stosowanie urządzeń do kompensacji mocy bier.nej
w przypadku jednostek wytwórczych, których moc osiągalna określona na
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4,3.

4.4.

4.5.
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przewód fazory nie przekracza 4,6 kVA (5 kWp dla jednostek wytwórczych
fotowoltaicznych), W pozostałych jednostkach wytworczych należy stosować
urządzenia do kompensacji mocy biernej. W jednostkach wltwórczych
charakteryzujących się pracą ze zmienną mocą, w szczególności w elektrowniach
wiatrowych należy stosować układy automatycznej regulacji mocy biernej.

Moc bierną przy generatorach synchronicznych należy regulować przy pomocy
wzbudzęnia. W jednostkach wltwórczych charakteryzujących się pnacą ze
zmtenną mocą, w szazegolności w elektrowniach wiatro!\ych należy stosować
układy automaty cznej re gulacj i w zbudzenia.

W przypadku generatorów asynchronicznych układ służący do automatycznego
bądź ręcznego załączania kondensatorów do kompensacji mocy biernej powinien
być tak skonstruowany, aby nie było możliwe załączenie baterii kondensatorów
przed dokonaniem rozruchu generatora. Wyłączenie generatora i baterii
kondensatorów następuje równocześnie.

Dla jednostek wltwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej poptzez
falowniki sieciowzbudne obowiązują warunki dotyczące załączania i odłączania
kondensatorów oraz waruŃi ich doboru takie same, jak przy generatorach
asynchronicznych, W jednostkach wytwórczych z falownikami niezależnymi
kompensacja mocy biernej nie jest wymagana.

5. ZAŁ ĄCZANIE JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
5.1. Zńączenie jednostki wltwórczej do sieci dystrybucyjnej jest możliwe tylko, gdy

napięcie sieci istnieje we wszystkich trzęch fazach i posiada odpowiednie
palametry. V/ przypadku stosowania ochrony przed obnizeniem napięcia
powodującej odłączenie jednostki wytwórczej od sieci dystrybucyjnej, powinna
ona mieć zwłokę czasową tzędu kilku minut pomiędzy powrotem napięcia w sieci
dystrybucyj nej, a ponownym zńączetiemj ednostki wytwórczej .

5.2. Dla generatorów asynchronicznych, których rozruch odbywa się przy
wykorzystaniu silnika napędowego, zil.ączenie do sieci dystrybucyjnej powinno
następować przy prędkości obrotowej pomiędzy 95 - l05 oń prędkości
synchronicznej. Przy zdolnych do pracy wyspowej, samowzbudnych generatorach
asynchronicznych należy dotrzymać warunków jak dla załączanta generatorów
synchronicznych, określonych w p. 5.5.

5.3. Dla generatorów asynchronicznych, które dokonują rozruchu jako silnik
obowiązują warrrnki jak dla przyŁączania silników elektrycznych. Dla generatorów
o mocy osiągalnej do 100 kVA przyłączonych do sieci dystrybucyjnej nn prąd
rozruchu nie powinien przekraczaó wartości 60 A. Dla pozostałych jednostek
wytwórczych prąd rozruchu należy ograniczyc w sposób zapobiegającv ujemnemu
wpływowi na sieć dystrybucyjną.

5.4. Dla generatorów synchronicznych wymagane jest utządzenie synchronizujące,
umozliwiające zŃączenie generatora z zachowaniem następujących warunków
synchronizacji:
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roznlca naplęc - AU<+I}YoUn,

5.5.

różnica częstotliwości - Af < + 0,5 Hz,

różnica kąta fazowego Ag < t 10o,

OSDnn może ustalić węższe granice warunków synchronizacji w momencie
załączania generatorów synchronicznychniż podane w p. 5.4.

Falowniki zńącza się tylko, gdy są one bez napięcia po stronie prądu
przemiennego, przy zdolnych do pracy wyspowej jednostkach wywórczych
z falownikami, które nie są przyŁączane beznapięciowo, należy dotrzymac
waruŃów jak dla załączania generatorów synchronicznych

Załączanie generatorów do ruchu powinno odbywać się sekwencyjnie, w trybie
uzgo dniony m z op et atorem systemu dystrybucyj ne go.

5.7.

5.6.

6. CZĘSToTLIwoŚc r NłprĘCIE
6.I. Oddziaływanie jednostek wYwórczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej

należy ograniczać w takim stopniu, aby nie zostały przel<roczone, w miejscu
dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej,
wymagania okręślone w p. od 6.ż do 6,9.

6.2. Częstotliwość znamionowa wynosi 50Hz z dopuszczalnym odchyleniem
zawierĄącym się w przedziale od -0,5Hz do ł0,2Hz, przez99,5oń czasutygodnia.

6.3. Dla jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, w każdym
tygodniu, 95%o ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia
zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń t5% napięcia
znamionowego lub deklarowanego (w sieciach niskiego napięcia wartości napięć
deklarowan y ch i znarrtionowych są równe).

6.4. Szybkie zmiarry napięcia spowodowane pulsacją mocy w elektrowni wiatrowej
o częstotliwoŚci rzędu 1 Hz powinny mieć amplitudę nie większą niż0,7oń.

6.5. Zawartość poszczególnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej
podstawowej nie moze przekraczać odpowiednio :

a) I,0 Yo - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wllższym
niż 1I0kY iwyższymniz 30 kV,

b) 2,0 Yo - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie v,ryższym
niż30 kV i wyższym niz 1 kV,

c) 3,5 %o - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1kV.

Współczynnik THD (uwzględniający wszystkie harmoniczne, ń do rzędu 40)
odksźałcenia napięcia nie może przehaczać odpowiednio:

a) 2% - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie wyzszym
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niż 110 kV i wyższymniż 30 kV,

b) 4,0 %o - dla miejsc przyŁączenia w sieci o napięciu znamionowym nie .vq1Źszym

niż30kY twyższym niż 1 kV,

c) 6,0 oń - dla miejsc przyłączenia w sieci o napięciu znamionowym nie vłyższym
niź 1kV.

Dla jednostek wl.twórczych współpracujących z falownikami, w których
zastosowany jest przekształtnlk sześciopołówkowy z wygładzaniem indukcyjnym
i nie są stosowane szczegóIne środki do redukcji v,ryższych harmonicznych,
powinien być spełniony następujący warunek:

§. . _1__
So, Iż0

gdzie:

SrA - moc osiągalna jednostki wytwórczej,

SkV - moc zwalciowa w miejscu przyłączenia jednostki w}twórczej do sieci
dystrybucyjnej, określona jako iloraz kwadratu napięcia znamionowego sieci oraz
sumy impedancji linii od transformatora do miejsca ptzyłączenia
i impedancj i transform atora.

W normalnych waruŃach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciągu kazdego tygodnia,
wskaznik długookresowego migotania światła Plt spowodowanego wahaniami
napięcia, przęz 95 % czasll, powinien spełniać warunek: Plt < 0,6 za wyjątkiem
elektrowni wiatrowych dla których współczynnik Plt określono w pkt 7,7.2.

Wymaganie określone w p. 6.8 jest również spełnione w przypadkach, gdy:

- dla jednostek wYwórczych przyłączonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
110/SN:

§o'o 
*l00% <z.rN

So,

- dla jednostek w}twórczychprzyłączonych do sieci nn:

S" , rcO%.3%So, k

gdzie:

SrA - moc osiągalna jednostki wytwórczej,

SkV -moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej,

N -Iiczbaprzeksńńników tyrystorowych o jednakowych lub zbIiżonych do
siebie mocach znamionowych, współpracuj ących z j edno stką wyĄw ór czą,

k - współczynnik wynoszący: t

6.8.

6.9.
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1 - dla generatorów synchronicznych,

2 - dla generatorów asynchlonicznych, które są zńączane przy
95 Yo + l05 % ich prędkości synchronicznej,

Ia/Ir - dla generatorów asynchronicznych, które są wprowadzane
na obroty jako silnik,

8 - dla przypadków, gdy nie jest znany prąd rozruchu"

- prąd rozruchowy,

- znamionowy prąd ciągły.

DODATKOWE WYMAGANIA DLA ELEKTROWNI WIATROWYCH
PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

7.1. Postanowienia ogólne

7 .I.I. Elektrownie wiatrowe przyłączane bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej powinny
spełniać ogólne wymagania i procedury przewidziane dla podmiotów
przsĄączanych do sieci dystrybucyjnej określone w pozostałych punktach
niniejszej IRiESD.

Wymagania tecltniczne i zalecęnia zapisane w puŃcie 7 obowiązują elektrownie
wiatrowe przyłączarte do sieci dystrybucyjnej.

Elektrownie wiatrowe które w dniu wejścia w życie niniejszej IRiESD
są prąĄączone do sieci lub mają podpisane umolvy o przyłączenie do sieci,
obowiązarte są wypełnić wymagania punktu 7 tylko w przypadku modernizacji
elektrowni wiatrowej. Elektrownie wiatrowe posiadające wńnę warunki
przyŁączenia do sieci uzgodnią z operatorem systemu dystrybucyjnego zakres
i harmonogram dostosowania się do wymagań określonych w IRiESD w terminie
6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej IRiESD.

7.1.4. WYmagania techniczne dla elektrowni wiatrowych obejmują następujące
zagadnienia:

a) regulacja mocy czywtej,

b) praca przy rożnymnapięciu i częstotliwości,

c) załączanie do pracy ivllłączanie z sieci,

d) regulacja napięcia i mocy biemej,

e) wymagania dla pracy przy zal<łoceniach w sieci,

f) dotrzymywanie standardów jakości energii,

g) elektroenergetyczna automatyka zńezpieczeniowa,

h) monitoring i systemy telekomunikacji,

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
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7 .I.5.

i) testy sprawdzające.

OSDnn ma prawo do kontroli realizacji warunków przyłączenia i możę zńądać
udostępnienia przez wytwórcę dokumentacji stwierdzającej, żę elektrownia
wiatrowa wypełnia wymagania określone w IRiE,SD i w warunkach przyłączenia
do sieci. W szczególności dokumentacja ta powinna zawięraó wyniki pomiarów
konieczne dla oceny wpłwtl elektrowni wiatrowej na jakość energii elektrycznej.

Elektrownie wiatrowe przyłączane do sieci dystrybucyjnej powinny być
wyposazone w urządzenia o technologii umożliwiającej bezpieczną współpracę
z systemem elektroenergetycznym w różnych mozliwych sytuacjach ruchowych.

Szczegółowe wymagania dla kńdą elektrowni wiatrowej są określane przęz
operatora systemu dystrybucyjnego w warunkach przyłączenia do sieci,
w zależności od mocy elektrowni wiatrowej, jej lokalizacji w sieci, sytuacji
w systemie elektroenergetycznym i wyników ekspertyzy wpłyv,ru przyłączanej
elektrowni wiatrowej na system elektroener gety czny .

Operator systemu dystrybucyjnego moze w warunkach przyłączenia określić dla
elektrowni wiatrowej lvymóg przystosowania elektrowni do automatycznej
regulacji mocy.

7.7.6.

7.I.7.

7.1.8.

7.2. NI.oc czynna elektrowni wiatrowej

7.ż.I. W normalnych waruŃach pracy systemu i elektrowni wiatrowej moc czynna
wprowadzana do sieci przez elektrownię wiatrową nie moze przel<raczać limitu
mocy (z dokładnością * 5 oń) przydzielonego operatywnie przez odpowiedniego
operatora systemu i mocy prz7ńączeniowej określonej w umowie o przyłączenie.

Układ regulacji mocy poszczegóInych jednostek wytwórczych powinien zapewnió
zmniejszenie mocy do co najmniej 20Yo mocy znamionowej w czasie mniejszym
od 2s.

Operator systemu dystrybucyjnego, z co najmniej pięciodniowym vryprzedzeniem,
powiadamia właściciela elektrowni wiatrowej o konieczności jej v,ryłączenia,
w celu dokonania określonych planowych prac remontowych lub naprawczych
w sieci elektroener getycznej.

W sltuacjach zagrożenia bezpieczeństwa placy systemu elektroenergetycznego
odpowiedni operator systemu, możę polecić całkowite vłyłączenie farmy
wiatrowej. Operator systemu dystrybucyjnego określa w warunkach przyłączęnia
do sieci wymagania w zakresie przystosowania farmy wiatrowej do zdalnego
vnyłączania.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.Praca elektrowni wiatrowej w za|eżności od częstotliwości i napięcia

7.3.I. Elektrownia wiatrowa powinna mieó możliwość pracy w następującym zakresie
częstotliwości: t
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7.3.2.

a) PrzY 49,5 < f < 50,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość placy
trwałej z mocąznamionową,

b)PrzY 48,5 < f < 49,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mieó możliwość pracy
Zmoaąwiększą niż9Ooń mocy wynikającej zaktualnej prędkości wiatru, przez
co najmniej 30 min.,

c) PrzY 48,0 < f < 48,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć mozliwość pracy
Z mocą większą niż 85oń mocy wynikającej z aktualnej prędkości wiatru, przęz
co najmniej 20 min.,

d) PrzY 47,5 < f < 48,0 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość pracy
Zmocą większą niż8Ooń mocy wynikającej z aktualnej prędkości wiatru, pIzez
co najmniej 10 min.,

e)PrzY f < 47,5 Hz elektrownię wiatrową mozna odłączyć od sieci ze zwłoką
czasową uzgodnion ą z operatorem systemu,

f) PrzY 50,5 < f < 51,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość trwałej
Prac} Z mocą ograniczartą v,rraz zę wzrostęm częstotliwości, do zera przy
częstotliwo ści 5I,5 Hz,

g)Przy f > 51,5 Hz elektrownię wiatrowąnależy odłączyó od sieci w ciągu maks.
0,3 s, o ile operator systemu nie określi inaczej w warunkachprzyłączenia do
sieci.

Elektrownia wiatrowa powinna spełniać warunki wymienione w p.7.3.I.a)
i p.7.3.1.b) pIzy zmianach napięcia w miejscu przyłączenia do sieci w
następuj ącym zakresie :

a) +1-10 % Un - dla sieci SN.

Wartości napięcia i częstotliwości podane powyżej są quasi-stacjonarnlłni,
z gtadientem zmian dla częstotliwości mniejszym niż O,5Yolmin, a dla napięcia
mniejszym nizSońlmin.

Zmniejszanie mocy wymagane przy zvryżce częstotliwości ponad 50,5 Hz może
bYc realizowane poprzez kolejne wyłączanie jednostek pracujących w elektrowni
wiatrowej.

Elektrownie wiatrowe o mocy znamionowej 50 MW i większej powinny być
przystosowane do udziału w regulacji częstotliwości w systemie
elektroenergetycznyrn ) poplzęz zmianę mocy po zmianie częstotiiwości.
wymaganie to dotyczy pełnego zakresu obcięeniafar.rry wiatrowej.

Operator systemu dystrybucyjnego w uzgodnieniu z operatorem systemu
PrzesYłowego okreŚla w warunkachprzyłączenia do sieci farmy wiatrowej Ó -o"yznamionowej 50 MW i większej warunki udziału tej farmy w iegulacji
częstotliwości i wymagane pafametry regulacj i.

W zależności od lokalizacji i skali rozwoju energetyki wiatrowej operator systepu
może w warunkach przyłączenia do sieci dopuścić odstępstwa od podanych

1.3.-,r.

7.3.4.

7 .3.5.

7.3.6.

7.3.7.
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wymagań określonych w punktach od 7.3,I. do 7.3.6.

7.4. Załączanie i wy|ączanie elektrowni wiatrowych

7.4.I.

7 ,5.3.

7 .5.4.

Elektrownia wiatrowa powinna przekazywać do odpowiedniego operatora systemu
sygnał informujący o aktualnym stanie jej jednostek w}twórczych. Sygnał ten
powinien być generowany na podstawie identyfikacji stanu i przyczyn odstawienia
jednostki.

7.5. Regulacja napięcia i mocy biernej

7 .5.I. Wyposazenie elektrowni wiatrowej musi być tak dobrane, aby zapev,mic
utrz}łrnanie, określonych w warunkach przyłączenia, waruŃów napięciowych w
miejscu przyłączenta do sieci i stabilność współpracy z systemem
e l ektro ene r gety czny m.

Elektrownia wiatrowa musi mieć możliwość regulacji współczynnika mocy lub
napięcia w miejscu przyłączenia do sieci. Operator systemu dystrybucyjnego w
warunkach przyłączenia do sieci określa povlryższe wymagania, w tym potrzebę
zasto s owani a auto matycznej re gul acjt zdalnej .

W zależności od waruŃów napięciowych w miejscu przyłączenia elektrowni
wiatrowej do sieci, odpowiedni operator systemu może w trybie operatywnym
zmięniać w/w zakres regulacji współczynnika mocy lub wymagać pracy
z określonym stałym współczynnikiem mocy.

Dla elektrowni wiatro!\ych o mocy znamionowej, w miejscrlprzyłączenia, równej
50 MW i wyższĄ na|eży zapewnic system zdalnego sterowania napięciem
elektrowni i mocą bierną z zachowaniem możliwości współpraey z nadrzędnymi
układami regulacji napięcia i mocy biernej, w tym takżę z istniejącymi układami
regulacji napięcia na stacji ARST.

1.5.ż.

7.6.Praca elektrowni wiatrowych prry zakłóceniach w sieci

7.6.L Elektrownie wiatrowe przyłączone do sieci zamkniętej powinny być
przystosowane do utrzyńanta się w pracy w przypadku wystąpienia zwarć w sieci
skutkujących obnizka napięcia w punkcie przyłączenia do sieci. Krzywa
przedstawiona na rysunku poniZej przedstawia obszar, powyżej którego jednostki
wltwórcze elektrowni wiatrowej nie mogą byc v,ryłączane.
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charakterystyka wymaganego zakresu pracy elektrowni wiatrowej w przypadku
wystąpienia zakłóceń w sieci.

w niektórych lokalizacjach, operator systemu dystrybucyjnego może wymagać by
elektrownie wiatrowe podczas zakłocęń w systemie p.odut owały *orii*i."durą,
w ramach ogtaniczen technicznych, moc bierną. Wymaganie to określa operator
systemu w warunkachprzyłączenia do sieci.

Wlłnagania w zakłesie pracy elektrowni wiatrowej przy zal<łoceniach w sieci,
operator systemu dystrybucyjnego określa w warunkach przyłączenia do sieci,
Piorąc Pod uwagę rodzą zastosowanych generatorów, moc elektiowni wiatrowej,jej położenie w sieci, koncentrację generacji wiatrowej w systemie i wyniki
ekspertyzy wpływrr przyłączanej elektrowni wiatrowej na system.

7,7. Dotrzymanie standardów jakości energii

7.6.2.

7.6.3.

7 ,7 .I.

7.7.2.

Elektrownia wiatrowa nie powinna powodować nagłych zmian i skoków napięcia
przel<raczających 3%. w przypadku gdy zahJócenia napięcia spowodo*ur" p.u"ą
elektrowni wiatrowej mĄą charakter powtarzający 

-si'ę, 
rukr., jednoraźowej

szYbkiej zmiany wartości skutecznej napięcia nie moze przekracŹać 2,5oń dla
częstoŚci do I0 zakłocen/godz. i I,5oń dla częstości dó I00 zaŁJocetl/godz.
wymagania powyższe dotyczą również przypadków rozruchu i wył{czeń
jednostek.

wskźniki krótkookresowego (pst) i długookresowego (plt) migotania napięcia
elektrowni wiatrowych przyłączonych do sieci SN nie powińy prr"ńu"ru"
odpowiednio wartości:

a) P st < 0,45 dla sieci SN. t
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7.7.3.

b) P lt < 0,35 dla sieci SN.

Elektrownie wiatrowe nie powinny powodować w miejscu pIzyłączenia emisji
pojedynczych harmonicznych napięcia rzędu od 2 do 50 większych niZ 1,5 dla
sieci SN. Współczynnik dystorsji harmonicznych THD w miejscu przyłączenia do
sieci powinien być mniejszy od 4%o dla sieci SN,

Dla elektrowni wiatrolvych przyŁączonych do sieci SN podane w punktach 7 .7 .I. i
7.7.2. wymagania doĘczące jakości energii powinny być spełnione
w okresie każdego tygodnia, przez95oń czasl tygodnia.

7. 8. Elektroen ergetyczn a autom aĘka zab ezpieczeniowa

7.8.1. Właściciel elektrowni wiatrowej ponosi odpowiedzialność za projekt i instalację
zabezpleczeń chroniących elektrownię przed skutkami prądów zwarciowych,
napięó powrotnych po wyłączeniu zwarć w systemie, pracy asynchronicznĄ tej
e l ektrowni oruz inny mi o ddzi aływani ami zal<łó c ęń sy stemowych.

Nastawienia zńezpieczeń elektrowni wiatrowej powinny być skoordynowane
z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci elektroener gety cznej.

Nastawy zabezpieczeń elektrowni wiatrowej muszą zapevłntać selektywność
współdziałania z zńezpieczeniami sieci dla zwarć w sieci i w tej elektrowni
wiatrowej.

Zwarcia wewnątrz elektrowni wiatrowej powinny być likwidowane selektywnie
i powodować mozliwie jak najmniejszy ubytek mocy tej elektrowni.

Na etapie opracowywania projektu podstawowego elektrowni wiatrowej należy
przeptowadzic i uzgodnic z odpowiednim operatorem systemu analizę
zńezpieczeń obej muj ącą sprawd zęnię :

a) kompletności zabezpieczeń,

b) poprawności nastaw na poszazęgólnych jednostkach i w rozdzięlni elektrowni
wiatrowej,

c) koordynacji z zńezpieczeniami systemu rozdzięlczego i/lub przesyłowego.

Wyniki analtz należy pr zekazac op eratoro wi s ystemu dy strybucyj ne go .

7.8.2,

7.8.3.

7.8,4.

7.8.5.

7.9. Monitoring i komunikacja elektrowni wiatrowej z operatorem systemu

7.9.I. Operator systemu, do sieci którego przyłączarta jest elektrownia wiatrowa, musi
mieć zapewnioną dostępność sygnałów pomiarowych i parametrów
rejestrowanych, wg zasad uzgodnionych z tym operatorem.

7,9.2. Minimalny zakres udostępnianych operatorowi systemu pomiarów wielkości
analogowych z elektrowni wiatrowej obejmuje wartości chwilowe:

a) mocy czywtej, t
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7.9.3.

b) mocy biernej,

c) napięcia w miejscu przyłączenia do sieci,

d) średniej dla elektrowni prędkości wiatru.

Minimalny zal<ręs udostępnianych operatorowi systemu danych dwustanowych
obejmuje:

a) aktualny stan jednostek wytwórczych elektrowni, w tym liczbę jednostek
pracujących, gotowych do pracy iprzyczyny postoju pozostałych,

b) stan układu regulacji częstotliwości dla elektrowni wiatrowych o mocy 50MW
i większej,

c) inne dane mogące skutkowaó wyłączeniem elektrowni wiatrowej, na
warunkach uzgodnionych w umowie o przyłączenie.

Właściciel elektrowni wiatrowej dostarcza odpowiedniemu operatorowi systemu
aktualne parametry wyposazenia elektrowni wiatrowej (urządzeń podstawowych
i układów regulacji), niezbędne dla przeprowadzanta analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem elektrowni wiatrowej są to dane producentów urządzeń.

Operator systemu określa w warunkach przyłączenia do sieci zakres danych
technicznych dla danej elektrowni wiatrowej, które są niezbędne do prowadzenia
i planowania ruchu systemu.

Parametry techniczne systemu wymiany informacji pomiędzy elektrownią
wiatrową i operatorem systemu dystrybucyjnego, określa operator systemu na
etapie projektowania.

7.9.4.

7.9,5,

7.9.6.

7.10. Testy sprawdzające

7.I0.I.

7.I0,2,

7.I0.3.

Elektrownie wiatrowe prz5Ąączane do sieci dystrybucyjnej są zobowiązane do
przeprowadzenia w okresie pierwszego roku pracy elektrowni, testów
sprawdzających spełnienie wymagń IRiESD. Sposób przeprowadzenia testów
elektrowni wiatrowej uzgadniany jest w ramach umowy o przyłączenie,

Właściciel elektrowni wiatrowej na co najmniej 2 miesiące przed terminem
rnuchomienia elektrowni wiatrowej przedstawia odpowiedniemu operatorowi
systemu zakres i program testów, dostarczając równocześnie inne niezbędne
dokumenty, jak instrukcje układów regulacji i instrukcję współpracy ruchowej.
Proces uzgodnień planu testów powinien byó zakończony na miesiąc przed
terminem uruchomienia elektrowni wiatrowej .

Testy dotyczyc powinny w szczegóIności:

a) charakterystyki mocy elektrowni wiatrowej w funkcji prędkości wiatru,

b) uruchomienia elektrowni wiatrowej przy wietrze umożliwiającym osiągnięcie
co najmniej 75%o mocy znamionowej, z kontrolą gradientu wzrostu mocy i
zmiannapięcia,
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7.I0,4.

7.I0.5.

c) odstawiania elektrowni wiatrowej pIzy prędkości wiatru prze?łaczĄącej
warto ś ć, przy któr ej o siągana j est moc znamionowa,

d) szybkości zmlan napięcia przęz układ regulacji napięcia,

e) dziŃaniaukładu regulacji mocy i częstotliwości,

0 wpływu elektrowni wiatrowej na jakośó energii.

Operator systemu wydaje zgodę na pierwsze uruchomienie elektrowni wiatrowej i
przeprowadzenie testów.

Szczegółowy raport z przęprowadzonych testów dostarczany jest operatorowi
systemu dystrybucyjnego w terminie do 6 tygodni po ich zakończeniu,
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Załączniknr 1
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Unihut S.A.

KARTY AKTUALIZACJI
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Karta aktualżacji nr .........

1. Data wejścia w życie aktualizacji: ..............

2. Imię i nazwisko osoby przeprowa dzaj ącej aktualizacj ę : ................

3 . Przy czyna aktualizacji : .............,

4. Numery punktów po dlegaj ących aktuali zacji (zakł es aktualizacj i) :

6. Podpis osoby zatwierdzĄącej kartę
aktualizacji w imieniu operatora systemu
dystrybucyjnego:
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