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Z

Plan prezentacji

1. Informacje ogólne

2. Procedury:
 Pozwolenia na użytkowanie modułów wytwarzania energii typu A, B C, D

 Testowania modułów wytwarzania energii typu A, B C, D

 Certyfikacji modułów wytwarzania energii typu A, B C, D

 Modernizacji istniejących modułów wytwarzania energii typu C i D

3. Studium przypadku – wybrane zagadnienia, jak np. pozwolenie na użytkowanie

a proces koncesyjny
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Z

Network Code Requirements for Generators (dalej: NC RfG)

jest jednym z trzech kodeksów sieci w obszarze przyłączania
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Harmonogram wdrożenia NC RfG
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Podział modułów wytwarzania energii na typy ze względu na 

moc maksymalną

TYP
Zakres mocy maksymalnej modułu 

wytwarzania energii (P)
Wartość napięcia (U) 

w punkcie przyłączenia

A 0,8 kW ≤ P < 200 kW U < 110 kV

B 200 kW ≤ P < 10 000 kW U < 110 kV

C 10 000 kW ≤ P < 75 000 kW U < 110 kV

D
P ≥75 000 kW U < 110 kV

P > 0 kW U ≥ 110 kV

Powyższe progi mocy zostały zatwierdzone przez Prezesa URE.

Kraje członkowskie miały możliwość zmiany progów mocy określonych w NC RfG i Polska z tej możliwości

skorzystała.

Definicja mocy maksymalnej zgodnie z NC RfG:
„moc maksymalna” („Pmax”) oznacza maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania

energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane

wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, jak określono w umowie

przyłączeniowej lub jak uzgodnili właściwy operator systemu i właściciel zakładu wytwarzania energii.
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Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania 

energii typu A 

Pozwolenie na użytkowanie dla modułów 
wytwarzania typu A

przyłączanych na Zgłoszenie 
zgodnie z Art. 7 ust. 8d4 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne

przyłączanych w oparciu                          
o realizację umowy o przyłączenie

A 0,8 kW - 200 kW sieć nn i ewentualnie SN



7

Z

Pozwolenie na użytkowanie dla modułu wytwarzania 

energii typu A – Zgłoszenie

Zgłoszenie Zgłoszenie/Dokument instalacji
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Z

Pozwolenie na użytkowanie dla modułu wytwarzania    

energii typu A – tryb zgłoszenia

A 0,8 kW - 200 kW sieć nn i ewentualnie SN

8

Dodatkowe dane wymagane w druku Zgłoszenia/Dokumencie instalacji:

Moc maksymalna - (Pmax) oznacza maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest

w stanie generować w sposób ciągły pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego

modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci;

Załącznik nr 4 - Certyfikat sprzętu potwierdzający spełnienie przez moduł wytwarzania energii wymagań NC RfG

i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG, wydawany przez

upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

W okresie przejściowym od 27.04.2019 r. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzającym powyższe jest

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów

Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG;

Dla trybu pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na

wzrost częstotliwości powyżej określonej wartości (tryb LFSM-O) wprowadzone zostały następujące nastawy:

- nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolności 50,2 Hz – 50,5 Hz

- nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolności 2 – 12 %.



9

Artykuły Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia 
jednostek wytwórczych do sieci (potocznie NC RfG) dotyczące pozwoleń na 
użytkowanie:

Dla modułów wytwarzania energii typu B, C 

Art. 31 i Art. 32

Z

Pozwolenie na użytkowanie dla modułów typu B,C 

B 200 kW - 10 MW poniżej 110 kV

C 10 MW - 75 MW poniżej 110 kV

Typ modułu wytwarzania energii:



Proces uzyskania ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie – typ B, C

B 200 kW - 10 MW poniżej 110 kV

C 10 MW - 75 MW poniżej 110 kV

Zawarcie 
umowy 

przyłącze
niowej

Ostateczne 
pozwolenie na 
użytkowanie 

składane przez 
Właściwego 
Operatora 
Systemu

Podanie 
napięcia

Praca 
modułu  

wytwarza
nia 

energii 

Dokument 
PGMD –
składany 

przez 
Właściciela 

zakładu 
wytwarzania 

energii
Testy

Umowa 
dystrybucyjna 

terminowa
Umowa 

dystrybucyjna 
bezterminowa
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Dokument modułu wytwarzania energii - PGMD
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Ostateczne pozwolenie na użytkowanie – typ B lub C
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Schemat wykorzystania wybranych dokumentów w procedurze przyłączeniowej:

• EON – Pozwolenia na podanie napięcia (Energisation Operational Notification);

• ION – Tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (Interim Operational Notification);

• FON – Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (Final Operational Notification).

PGM – Power Generating Module – moduł wytwarzania energii

Wydanie

EON
Zawarcie 
umowy 

przyłączeniowej 
Pierwsza 

synchronizacja
Testy

Wydanie 

ION

Wydanie 

FONPodanie 
napięcia

Praca 
PGM

max 2 lata

max 2 lata

Bezterminowo

Wniosek o 
wydanie

EON

Wniosek o 
wydanie

ION

Wniosek o 
wydanie

FON

Procedura pozwolenia na użytkowanie dla 
modułu wytwarzania energii typu D
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Schemat wykorzystania wybranych dokumentów w procedurze przyłączeniowej:

• FON – Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie;

• LON – Ograniczonego pozwolenia na użytkowanie.

Ponowna 
synchronizacja Testy

Wydanie

LON
i zawieszenie 

FON

FON
Podanie 
napięcia

Praca 
PGM

max 3 mies.

max 12 mies.

Wniosek o 
wydanie

LON

Powiadomienie 
właściwego OS 

o potrzebie 
przeprowadzenia 

modernizacji/ 
remontu/
naprawy 
(awaria) 

Czynności 
modernizacyjne/ 

remontowe/
naprawcze 

(awaria)

Zakończenie 
czynności 

modernizacyjnych/ 
remontowych/
naprawczych

Wygaśnięcie

LON
i 

wznowienie 

FON

Dalsza 
praca 
PGM

Zapewnienie 
pełnej zgodności 

z wymogami

Bezterminowo

Procedura pozwolenia na użytkowanie 
dla modułu wytwarzania energii typu D
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Dla istniejących jednostek wytwórczych (typ C i D) –
procedura weryfikacji zakresu modernizacji jednostek

Umowa o świadczeniu usług przesyłania / dystrybucji energii elektrycznej
Aneksowana 

Umowa 

POWIADOMIENIE o zakresie 
modernizacji lub wymiany

Nie (ścieżka 2)

Tak (ścieżka 1)

Decyzja Prezesa URE

Wniosek o określenie warunków 
przyłączenia zawierający odpowiedź 

właściwego operatora 
z procesu istotnej modyfikacji -

załącznik do wniosku

Warunki  przyłączenia / 
umowa przyłączeniowa

Wykonanie modernizacji 
lub wymiany

TESTY EON/ION/FON (dla typu D)
PGMD (dla typu C) 

Właściciel modułu wytwarzania energii

1. Weryfikacja kompletności POWIADOMIENIA
2. Ocena czy POWIADOMIENIE dotyczy istotnej modyfikacji
3. Ocena kompletności wniosku w tym czy do wniosku została przedłożona odpowiedź właściwego operatora systemu z procesu 

objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku modernizacji lub wymiany

Ocena właściwego 
operatora systemu

1

Proces objęcia istniejącego modułu wytwarzania 
energii wymogami NC RfG w przypadku 

modernizacji 
lub wymiany

Proces określania warunków przyłączenia i 
zmiany lub zawierania umowy przyłączeniowej

Odpowiedź właściwego 
operatora systemu

Nie

2

Tak

3
Nie

Tak
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Oprócz klasyfikacji na typy A, B, C, D kodeks wprowadza również podział modułów

wytwarzania energii na:

- Synchroniczne (jednostki połączone z siecią bez pomocy układów przekształtnikowych)

- Moduły parku energii (połączone z siecią poprzez układy przekształtnikowe – np. farmy

wiatrowe (synchroniczne i asynchroniczne), farmy fotowoltaiczne)

- Morskie moduły parku energii

Procedura i zasady testowania

Dla tych trzech grup jednostek wytwórczych uwzględniając podział na typy opracowana

została procedura testowania, której załącznikami są programy ramowe testów. Na

podstawie programu ramowego jednostka, która będzie wykonywała testy źródła dla

właściciela zakładu wytwarzania energii opracuje program szczegółowy, który będzie

uzgadniany z operatorem systemu.

Test zgodności – testy osiągów poszczególnych modułów wytwarzania energii w ramach

zakładu wytwarzania energii, mające na celu wykazanie, że wymogi NC RfG zostały spełnione.
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Wykaz zdolności dla modułów wytwarzania, dla których określono testy zgodności w celu

potwierdzenia spełnienia wymogów NC RfG - Synchroniczne PGM (szczegóły w procedurze)

Sprawdzenia

podstawowe
1 2 3 4 5 6 7

Typ PGM
Testy zgodności Symulacje 

zgodności
Typ A Typ B Typ C Typ D

Synchroniczne PGM

LFSM-O

B, C, D B, C ,D Test zgodności 

realizowany w trybie 

uproszczonym**

Test zgodności 

realizowany w trybie 

uproszczonym **

Test zgodności Test zgodności 

LFSM-U C, D C, D - - Test zgodności Test zgodności

FSM C, D C, D - - Test zgodności Test zgodności

Regulacja odbudowy

częstotliwości

C, D -
- - Test zgodności Test zgodności

Zdolność do pracy na

potrzeby własne

C, D -
- - Test zgodności Test zgodności

Zdolność do

generacji mocy

biernej

C, D C, D

-

Test zgodności 

realizowany w trybie 

uproszczonym 

*) Nie dotyczy/Test 

zgodności

*) Nie 

dotyczy/Test 

zgodności

Pozostanie w pracy

podczas zwarcia

(FRT)

- B, C ,D

- *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy

Pozwarciowe

odtworzenie mocy

czynnej

- B, C ,D

- *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy

Tłumienie oscylacji

mocy

- D
- - - Test zgodności

Procedura i zasady testowania jednostek wytwórczych – istota procedury 



18

W procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej

niektóre testy mogą zostać zastąpione certyfikatami sprzętu.

Certyfikat sprzętu oznacza dokument wydawany przez upoważniony podmiot

certyfikujący dla sprzętu używanego w module wytwarzania energii.

Szczegóły dotyczące certyfikacji określone są w procedurze Warunki i procedury

wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do

sieci elektroenergetycznej.

Zakłada się, że wykorzystanie certyfikatów w procesie przyłączania modułów

wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej przyniesie wymierne korzyści

operacyjne zarówno dla właściciela zakładu wytwarzania energii jak i dla operatora

systemu i skutkować będzie uproszczeniem procesu przyłączenia, przy jednoczesnym

zapewnieniu spełnienia wymagań kodeksowych.

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie 

przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznej



W tabeli wykazano, które obiektowe testy zgodności i badania symulacyjne (kolumna 2 i 3) mają być zastąpione 
certyfikatem sprzętu, przez właściciela zakładu wytwarzania energii.
Zasady stosowania certyfikatów na przykładzie synchronicznych jednostek wytwórczych (PGM). W dokumencie 
procedury są również określone zasady dla modułów wytwarzania energii i morskich modułów wytwarzania energii

*) – certyfikat wymagany dla weryfikacji zdolności dla danego typu PGM, dla której w Rozporządzeniu nie wymaga się przeprowadzenia testu zgodności i/lub symulacji 
zgodności

Synchroniczne PGM

1 2 3 4 5 6 7
Wymóg Testy 

zgodności

Symulacje 

zgodności

Typ A Typ B Typ C Typ D

LFSM-O (art. 13 ust. 2) B, C ,D B, C ,D Certyfikat

sprzętu*

Certyfikat

sprzętu

Nie dotyczy Nie dotyczy

LFSM-U (art. 15 ust. 2 lit. c ) C, D C, D - - Nie dotyczy Nie dotyczy

FSM (art. 15 ust. 2 lit. d ) C, D C, D - - Nie dotyczy Nie dotyczy
Regulacja odbudowy 

częstotliwości (art. 15 ust. 2 

lit. e )

C, D - - - Nie dotyczy Nie dotyczy

Zdolność do rozruchu 

autonomicznego (art. 15 ust 

5 lit. a )

C, D - - - Nie dotyczy Nie dotyczy

Zdolność do pracy na 

potrzeby własne (art. 15 ust. 

5 lit. c )

C, D - - - Nie dotyczy Nie dotyczy

Procedura wykorzystania certyfikatów



Zgodnie z NC RfG moduł wytwarzania energii uznaje się za istniejący, jeżeli:
a) jest już przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie NC RfG (17.05.2016 r.) lub
b) właściciel zakładu wytwarzania energii zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu podstawowej

instalacji wytwórczej w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG (17.05.2018 r.). Właściciel
zakładu wytwarzania energii musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i
właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie NC RfG (17.11.2018 r.).

Jeżeli właściciel zakładu wytwarzania powiadomił o zawarciu umowy tylko OSD, do którego sieci ma
nastąpić przyłączenie, natomiast OSD wtórnie przekazał tę informację do OSP to czy powyższy zapis NC RfG
został wypełniony czy nie? Zdaniem prawników – nie.

Zgodnie z Art. 4 ust. 2. NC RfG Państwo członkowskie może postanowić, że w określonych okolicznościach
organ regulacyjny może ustalić, czy moduł wytwarzania energii należy uznać za istniejący moduł
wytwarzania energii czy za nowy moduł wytwarzania energii.

W celu umożliwienia skorzystania z tej opcji oferowanej przez rozporządzenie, w ustawie Prawo
energetyczne dodany został art. 8a pozwalający OSD, do którego sieci są przyłączane urządzenia, instalacje
lub sieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia RfG, na złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki wniosku o rozstrzygnięcie, czy dane urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wymogi uznania ich
za istniejące czy nowe.

NC RfG – wybrane zagadnienia

Moduł wytwarzania energii – istniejący czy nowy



Art. 3 ust. 1 NC RfG
Właściwy operator systemu odmawia przyłączenia modułu wytwarzania energii, który nie spełnia wymogów
określonych w niniejszym rozporządzeniu i który nie jest objęty odstępstwem przyznanym przez organ
regulacyjny lub inny organ właściwy w danym państwie członkowskim, zgodnie z art. 60. Właściwy operator
systemu powiadamia o przedmiotowej odmowie właściciela zakładu wytwarzania energii oraz, o ile organ
regulacyjny nie określił inaczej, organ regulacyjny w formie pisemnego uzasadnionego oświadczenia.

NC RfG nie rozróżnia trybu przyłączenia, czyli odmowa powinna być stosowana również w przypadku trybu
zgłoszenia mikroinstalacji, o odmowie powinien zostać poinformowany Urząd Regulacji Energetyki, podobnie
jak to ma miejsce w przypadku trybu wniosku o określenie warunków przyłączenia.

NC RfG – wybrane zagadnienia

Odmowa przyłączenia modułu wytwarzania energii 

Istotnym jest, aby odróżniać sytuację niekompletności zgłoszenia potwierdzającego spełnienie NC RfG od
stwierdzenia sprzeczności dokumentacji z wymogami NC RfG. Z niekompletnością zgłoszenia można mieć do
czynienia wtedy, kiedy urządzenie spełnia wymogi NC RfG jednak potwierdzenie spełnienia tych wymogów nie
zostało dostarczone do OSD (wówczas OSD nie ma na ten temat wiedzy czy urządzenie spełnia wymogi czy nie).

Jeżeli EOP ma wiedzę na temat konkretnych przesłanek niespełnienia wymogów NC RfG (falownik nie posiada
certyfikatu zgodności z NC RfG), to w ocenie kancelarii prawnej nie powinno się poprzestawać na stwierdzeniu
niekompletności zgłoszenia, a postąpić zgodnie z art. 3 ust. 1 zd. drugie NC RfG, tj. odmówić przyłączenia
i odpowiednio powiadomić o odmowie właściciela zakładu wytwarzania energii oraz organ regulacyjny w formie
pisemnego uzasadnionego oświadczenia.



Certyfikat sprzętu - dokument potwierdzający spełnienie przez moduł wytwarzania energii wymagań NC RfG
i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG, wydawany przez
upoważniony podmiot certyfikujący. W okresie przejściowym od 27.04.2019 r. do 27.04.2021 r. dokumentem
potwierdzającym powyższe jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie
wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG.

NC RfG – wybrane zagadnienia

Certyfikat sprzętu - okres przejściowy

Dotychczasowe doświadczenie związane z jakością otrzymywanych deklaracji zgodności:

 Różna forma i zawartość merytoryczna deklaracji zgodności
 Odwoływanie się do normy PN-EN 50549- część 1 i 2 z roku 2019 również w zakresie wymagań

niezgodnych z NC RfG
 Brak odwołania do NC RfG i Wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych przez URE
 Brak tłumaczenia (wymóg: dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone i poświadczone przez

tłumacza przysięgłego)



NC RfG przewiduje procedurę objęcia istniejącego modułu wytwarzania energii wymogami
rozporządzenia w przypadku modernizacji lub wymiany - ale tylko modułu typu C i D.
Dla istniejących, modernizowanych modułów wytwarzania energii typu B czyli od 200 kW
do 10 MW mocy maksymalnej NC RfG procedury nie przewidział.

Możemy opierać się tylko na przepisach krajowych i wymagać od właściciela zakładu
wytwarzania energii złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia (zmiana
parametrów instalacji) i przejścia przez kodeksową procedurę uzyskania pozwolenia na
użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B.

NC RfG – wybrane zagadnienia

Modernizacja modułu wytwarzania energii typu B



Aktualnie wymagane dokumenty przez URE jako załącznik do Wniosku o udzielenie
koncesji na wytwarzanie

NC RfG – wybrane zagadnienia

Pozwolenie na użytkowanie a proces koncesyjny

Wydanie

EON
Zawarcie 
umowy 

przyłączeniowej 
Pierwsza 

synchronizacja
Testy

Wydanie 

ION

Wydanie 

FONPodanie 
napięcia

Praca 
PGM

max 2 lata

max 2 lata

Bezterminowo

Wniosek o 
wydanie

EON

Wniosek o 
wydanie

ION

Wniosek o 
wydanie

FON

Dokumenty wydane przez operatora systemu elektroenergetycznego,

do którego sieci została przyłączona instalacja
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