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1. Data     wejścia     w     życie     aktualizacji:     23.03.2022 r. 

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD 
 
Przedstawione   w   niniejszej   Karcie   Aktualizacji   zmiany   zapisów   IRiESD  obejmują: 

2.1. Dostosowanie IRiESD do zmian w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021r. r., poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. 

poz. 2269, 2271, 2376) – wraz punktami, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 
2022 r. 

2.2. Dostosowanie IRiESD do zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (z późn. zm.  – Zał. do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 
23 lutego 2021 (poz. 610) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
odnawialnych źródłach energii z 1 kwietnia 2021r. 

2.3. Aktualizacja  Załącznika nr 1. 
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3. Zakres zmian w IRiESD 
 

Rozdział w IRiESD   Zestawienie zmian 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA                               - 

II. WARUNKI KORZYSTANIA, 
PROWADZENIA RUCHU, 

EKSPLOATACJI I 
PLANOWANIA ROZWOJU 

SIECI 

Zmieniono p. II.B.1.4. 
Dodano nowe  p. II.B.1.26. - II.B.1.31.   
Dodano nowe pp. II.B.2.10.5. - 

II.B.2.10.8. 

Zmieniono treść p. II.M.12  
Dodano p. II.M.1.13 -  II.M.1.15. 
 

 

III.   BILANSOWANIE SYSTEMU 
DYSTRYBUCYJNEGO I 

ZARZĄDZANIE 
OGRANICZENIAMI 

SYSTEMOWYMI 

 

        Do p. III.B   dodano pp. 5). 

        Dodano punkt III.E.1.15. 
Dodano nowy p. III.M.6.    
Dodano nowy p. III.M.7.    
 
 

IV.   SŁOWNIK SKRÓTÓW      

       I POJĘĆ 

 

W p. IV.A.   Słownik skrótów 
   Dodano:    OZE  

 
W p. IV.B.   Słownik pojęć dodano:  
Zmieniono treść pojęcia: Mała 

instalacja 
Dodano: Prosument energii 

odnawialnej 

IV.   ZAŁĄCZNIKI     

 

Zmieniono treść załącznika 1  
- w p.8.1: nowe p. 8.1.1 i 8.1.2. 
-w p. 9 – inf. o modułach en. typu A 
Dodano nowy załącznik nr 3 
 

 

 

4. Zmiany w rozdziale II WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, 
EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI 

4.1. W p. II.B.1. Zasady przyłączania  zmieniono punkt II.B.1.4.                               Nowa  

treść: 
II.B.1.4.    Gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej  

        jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana  
        mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż  
        określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na 
        podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w ELEKTROCIEPŁOWNI  
       „ZIELONA GÓRA” S.A., do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu  
       odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego.  
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    W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na 
    podstawie punktu II.B.1.3. niniejszej instrukcji. Koszt instalacji układu 
    zabezpieczającego przedlicznikowego i układu pomiarowo-rozliczeniowgo ponosi OSD.  
    Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 
dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 

2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalacje wymagań 
technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a. ustawy Prawo energetyczne, 

3) przyłączanie mikroinstalacji do 50 kW następuje w uproszczonym trybie na 
„Zgłoszenie” (patrz zał. Nr 3), 

4) wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w trybie na zgłoszenie powinien 
uwzględniać „certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG (kodeksów 
sieciowych), wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie 
z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym”, 

5) przedstawienia  Dokumentu Instalacji wraz z Oświadczeniem o Gotowości do 
Przyłączenia Instalacji,  

6) Do zgłoszenia o przyłączeniu mikroinstalacji podmiot ubiegający się o przyłączenie 
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć oświadczenie 
następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest 
planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.  

7) Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej: 

7.1 potwierdza złożenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, odnotowując 
datę jego złożenia;  

7.2 jest obowiązane dokonać przyłączenia do sieci mikroinstalacji na podstawie 
zgłoszenia, o którym mowa p.4), w terminie 30 dni od dokonania tego 
zgłoszenia. 

8) OSD jest obowiązany do określenia w warunkach przyłączenia przewidywany 
harmonogram przyłączania instalacji odnawialnego źródła energii, uwzględniający 
poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac. 

 
        

4.2. W p. II.B.1. Zasady przyłączania dodano  nowe  p. II.B.1.26. - II.B.1.31.   
                  
 Nowa treść: 
 

II.B.1.26.        Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii  
   w mikroinstalacji, będący: 

1) prosumentem, 
2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców - zwanej dalej „ustawą Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. z 
2021r., poz. 162 z późn. zmianami) niebędącego prosumentem,  
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informuje ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A. o terminie przyłączenia 
mikroinstalacji, lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego 
źródła energii i magazynu energii elektrycznej użytego w tej mikroinstalacji oraz 
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, w zgłoszeniu 
przyłączenia mikroinstalacji, ale nie później niż w terminie 30 dni przed dniem 
planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci ELEKTROCIEPŁOWNI 
„ZIELONA GÓRA” S.A. 

II.B.1.27.     Wytwórca, o którym mowa w pkt. II.B.1.26. informuje ELEKTROCIEPŁOWNIĘ  
                    „ZIELONA  GÓRA” S.A. o: 

1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej 
mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych 
danych;  

2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w 
terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. 

II.B.1.28.     Zapisów pkt. II.B.1.26. i II.B.1.27. nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej  
                    wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebędących prosumentami. 
II.B.1.29.Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji będący osobą  
                fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym 
                systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji   
                wniosków o przyznanie płatności lub wytwórca będący przedsiębiorcą w rozumieniu  
                ustawy  Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność, o której mowa powyżej, nie 
                później niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
                dystrybucyjnej ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A., pisemnie informuje  
                ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A. o planowanym terminie jej przyłączenia,  
                planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji. 
II.B.1.30.    Wytwórca, o którym mowa w pkt. II.B.1.29. jest obowiązany informować  
                    ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A. o: 

1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji – w terminie 14 dni 
od dnia zmiany;  

2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania 
energii elektrycznej w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia 
lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej; 

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji – 
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia. 

II.B.1.31.    ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. w zakresie przyłączanych oraz  
                     przyłączonych do sieci dystrybucyjnej urządzeń, instalacji, sieci ma prawo do  
                     kontroli  legalności pobierania energii elektrycznej, kontroli układów pomiarowo –  
                     rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń. 

 
         

4.3. W p.  IIB.2.  Zasady odłączania, wstrzymywania oraz rozpoczęcia dostarczania  
energii elektrycznej dodano nowe pp. II.B.2.10.5. - II.B.2.10.8. 
Nowa treść: 
 

II.B.10.5.    Jeżeli OSD nie uwzględnił reklamacji prosumenta będącego konsumentem,  
                       prosument ten może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania  
                       powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, do OSD, z wnioskiem  
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                       o pozasądowe rozwiązanie sporu w tym zakresie. 
II.B.10.6.       Jeżeli OSD wstrzymał dostarczanie energii odbiorcy energii elektrycznej  
                       w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten złożył reklamację na wstrzymanie   
                       dostarczania energii, OSD jest obowiązane wznowić dostarczanie energii w  
                       terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować 
                       dostarczanie energii do czasu jej rozpatrzenia. 
II.B.10.7.        W przypadku gdy reklamacja, o której mowa w pkt. II.B.2.10.6., nie została 
                        Pozytywnie rozpatrzona przez OSD i odbiorca wymieniony w pkt. II.B.2.10.6., 
                        wystąpił do  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w tym  
                        zakresie, OSD, jest obowiązane kontynuować dostarczanie energii do czasu  
                        wydania decyzji   przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
II.B.10.8.        Przepisów pkt. II.3.2.10.6. oraz II.B.2.10.7. nie stosuje się w przypadku, gdy 
                        wstrzymanie dostarczania energii nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli  
                        stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie 
                        zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.. albo rozwiązania sporu zostało 
                        rozstrzygnięte na niekorzyść odbiorcy. 

 
 

 

4.4. W p. II.M.1.  Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, awaria sieciowa  

i awaria w systemie 
 

Zmieniono treść p. II.M.12 i dodano p. II.M.1.13 -  II.M.1.15.                                        
Nowa treść: 

 
II.M.1,12.  W ECZG zainstalowany jest agregat prądotwórczy z silnikiem na olej opałowy.  
                     W przypadku blackoutu lub wyłączenia wszystkich powiązań z systemem   
                    elektroenergetycznym (brak powiązań liniowych z PSE i ENEA)   uruchamiany jest  
                    automatycznie agregat, który zasila potrzeby własne ECZG. Układ elektryczny  
                    zasilania potrzeb  własnych jest zaprogramowany i realizowany automatycznie –  
                    wraz ze zmianą nastaw  zabezpieczeń (EAZ). ECZG może w tym czasie produkować  
                    energię cieplną w kotłach wodnych   gazowo-olejowych dla wszystkich odbiorców.  
                    W ECZG znajdują się 2 zbiorniki na olej opałowy  (wspólne dla kotłów i agregatu  
                    prądotwórczego). 
II.M.1,13.  Istnieje możliwość zasilenia przez Blok Gazowo - Parowy w ECZG odbiorców z  
                   obszaru Zielonej Góry i Sulechowa podczas awarii sieciowej polegającej na 
                   całkowitym uszkodzeniu linii 220kV w GSZ Leśniów (oprócz linii 220kV do ECZG) po  
                   podaniu do ECZG napięcia przez jedną z czynnych linii 110kV w GSZ Leśniów. Linia ta  
                   nie potrafi zasilić wszystkich  odbiorców z obszaru Zielonej Góry i Sulechowa –  
                   podłączonych  normalnie do  GSZ Leśniów (duży spadek napięcia). 
II.M.1,14.  Powyższy proces uzgadniany jest przez służby ruchowe ECZG i OSP (PSE S.A. - ODM  
                   Poznań) oraz OSD Enea Operator Sp. Z o.o ) i przebiega następująco:  

- W ECZG zostaje wyłączony BGP i uruchamia się agregat prądotwórczy, który 
zasila potrzeby własne ECZG,  

- OSP zasila GSZ Leśniów przez jedną z czynnych linii 110 kV, 
- OSP podaje napięcie z GSZ Leśniów do ECZG (poprzez autotransformator 

w Leśniowie i linię 220kV do ECZG), 
- operator BGP poprzez transformator blokowy podaje napięcie potrzebne 

do zasilenie potrzeb własnych BGP i uruchomienia turbiny gazowej,  
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-  uruchomienie turbozespołu gazowego ( w czasie rozruchu turbiny gazowej 
agregat prądotwórczy może zasilać część potrzeb własnych np. związanych 
z ciepłownictwem), 

- synchronizacja turbozespołu gazowego, 
- uruchomienie i synchronizacja turbozespołu parowego, 
- wyłączenie agregatu prądotwórczego (całe potrzeby własne ECZG zostaną 

zasilane z BGP). 
- BGP zasila GSZ Leśniów poprzez linię 220kV Zielona Góra – Leśniów, a z tej 

stacji wszystkich  odbiorców 110kV (linie dystrybucyjne  należące do OSD 
Enea Operator Sp. z o.o.).  

 
 II.M.1.15.         W przypadku wystąpienia awarii w systemie lub awarii sieciowej, powoływana  

       jest komisja, która ustala przebieg awarii i przyczyny jej powstania, a także  
       proponuje działania zapobiegające powstaniu podobnej awarii w przyszłości. 
       W pracach komisji biorą udział przedstawiciele podmiotów, których dotyczy  
       awaria.  

 
 

5. Zmiany w rozdziale III.BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE 
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 

 

5.1. W p. III.B. Warunki formalno-prawne uczestnictwa w procesie bilansowania 

dodano pp 5). 
    

 Nowa treść pp. 5: 
 

5) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDO), będącego wytwórcą 
w mikroinstalacji (innym niż prosument rozliczany na podstawie umowy 
kompleksowej), umowy dystrybucji z ELEKTROCIEPŁOWNIĄ „ZIELONA GÓRA” S.A. 

 

5.2. W p. III.E. Zasady wyznaczania, przekazywania i udostępniania danych 

pomiarowych    dodano p. III.E.1.15.  
 
Nowa treść: 

 
III.E.1.15.    Przekazywanie i udostępnianie danych pomiarowych odbywa się na wniosek    
                    odbiorcy/producenta ( w uzgodnionych terminach). 
 

 
 

5.3. W p. III.M.   Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych 

profili zużycia dodano nowe punkty III.M. 
 
Nowa treść: 
 

III.M.6.    OSD aktualizuje i udostępnia swoim odbiorcom standardowy profil zużycia energii  
                 na stronie internetowej: www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta  

http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
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III.M.7.    Udostępnianie danych zużycia energii planowane i rzeczywiste odbywa  
                się na indywidualny wniosek odbiorcy.  

 
 

6. Zmiany w rozdziale IV. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ 
 
W p. IV.A.   Słownik skrótów 
 
Dodano:  

OZE  Odnawialne Źródło Energii 
 

W p. IV.B.   Słownik pojęć 
 
Zmieniono:  
 

Mała instalacja Instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 1MW, przyłączona do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy 

osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 3 MW, w 

której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 1 

MW; 

          Dodano: 

Prosument energii odnawialnej Prosument to jednocześnie wytwórca i odbiorca energii 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jako odbiorca końcowy 

wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne 

potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego 

niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie 

stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 

r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294). 

 
 

7. Zmiany w rozdziale ZAŁĄCZNIKI 
 

7.1. W Załączniku nr 1 zmieniono : 
w p.8.1: nowe p. 8.1.1 i 8.1.2. o treści: 

 

8.1 ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. stosuje kryteria oceny możliwości 

przyłączania oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci 

dystrybucyjnej SN i nN zgodnie z poniższymi kryteriami:  
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8.1.1. Kryteria techniczne oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci  

          dystrybucyjnej średniego napięcia ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.  

           (na stronie www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta), 

8.1.2. Kryteria przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstałacji i małych instalacji  

          przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia ELEKTROCIEPŁOWNIA 

         „ZIELONA GÓRA” S.A. (na stronie www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta).     

 
 
     W p. 9: Zmieniono tytuł punktu i dodano informacje o modułach wytwarzania  
                  typu A: 
 

9.ZBIÓR WYMAGAŃ DLA MODUŁÓW WYTWARZANIA 

ENERGII TYPU A, W TYM MIKROINSTALACJI 

 

W tym punkcie przedstawiono  zbiorcze zestawienie wymagań dla modułów wytwarzania energii 

typu A (tj. o mocy od 0,8 kW do 200 kW), w tym mikroinstalacji, określonych w szczególności 

w Kodeksie sieci dotyczącym wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych 

do sieci, wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku 

(Kodeks Sieci RfG). 

Definicje: 

a) moduł wytwarzania energii - synchroniczny moduł wytwarzania energii albo moduł 

parku energii; 

b) synchroniczny moduł wytwarzania energii - niepodzielny zestaw instalacji, który 

może wytwarzać energię elektryczną w taki sposób, że częstotliwość generowanego 

napięcia, prędkość wirowania generatora oraz częstotliwość napięcia sieciowego 

pozostają w stałej proporcji i są tym samym zsynchronizowane; 

c) moduł parku energii - jednostka lub zestaw jednostek wytwarzających energię 

elektryczną, która(-y) jest przyłączona(-y) do sieci w sposób niesynchroniczny lub 

poprzez układy energoelektroniki i która(-y) ma również jeden punkt przyłączenia do 

systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu 

dystrybucyjnego, lub systemu HVDC; 

d) statyzm - wyrażany w procentach współczynnik quasi-stacjonarnego odchylenia 

częstotliwości do wynikającej z tego odchylenia zmiany generowanej mocy czynnej 

w stanie ustalonym. Zmianę częstotliwości wyraża się jako stosunek do częstotliwości 

znamionowej, a zmianę mocy czynnej jako stosunek do mocy maksymalnej lub 

rzeczywistej mocy czynnej w momencie wystąpienia tego odchylenia; 

e) tryb LFSM-O - tryb pracy modułu wytwarzania energii lub systemu HVDC, w którym 

generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu 

powyżej określonej wartości; 

f) moc maksymalna - maksymalna wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania 

energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszona 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; 

g) zakład wytwarzania energii - zakład, który przekształca energię pierwotną w energię 

http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
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elektryczną i który składa się z jednego modułu wytwarzania energii lub z większej 

liczby modułów wytwarzania energii przyłączonych do sieci w co najmniej jednym 

punkcie przyłączenia; 

h) właściciel zakładu wytwarzania – osoba fizyczna lub osoba prawna będąca 

właścicielem zakładu wytwarzania energii. 

Wymagania: 

1. Moduły wytwarzania typu A muszą spełniać następujące wymogi stabilności 

częstotliwościowej: 

a) w odniesieniu do zakresów częstotliwości moduł wytwarzania energii musi 

mieć 

zdolność do zachowania połączenia z siecią oraz pracy w zakresach częstotliwości 

i okresach określonych w poniższej tabeli:  

Zakres częstotliwości Czas pracy 

47,5 Hz - 48,5 Hz 30 minut 

48,5 Hz - 49,0 Hz 30 minut 

49,0 Hz - 51,0 Hz Nieograniczony 

51,0 Hz – 51,5 Hz 30 minut 

b) w odniesieniu do zdolności wytrzymania prędkości zmiany częstotliwości, moduł 

wytwarzania energii musi mieć zdolność do zachowania połączenia z siecią oraz 

do pracy przy prędkościach zmiany częstotliwości nie większych niż 2,0 Hz/s (gdzie 

wartość ta mierzona jest jako wartość średnia w przesuwnym oknie pomiarowym 

o długości 500 ms), chyba że odłączenie zostało spowodowane zadziałaniem 

zabezpieczenia dedykowanego do identyfikacji, poprzez analizę prędkości zmian 

częstotliwości, pracy wyspowej. Wymóg 2,0 Hz/s jest wymaganiem minimalnym. 

W przypadku, gdy wykorzystywana technologia umożliwia połączenie z siecią oraz 

pracę przy większych wartościach prędkości zmian częstotliwości, nie jest 

dopuszczalne ograniczanie pracy modułu wytwarzania energii do wielkości 

zdefiniowanej powyżej, o ile nie wynika to z uzgodnionej nastawy zabezpieczenia od 

pracy wyspowej LoM (ang. Lost of Mains - LoM). 

2. W odniesieniu do trybu LFSM-O zastosowanie mają następujące zasady: 

a) moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do aktywowania rezerwy mocy 

czynnej w odpowiedzi na wzrost częstotliwości zgodnie z rys. 1, przy następujących 

parametrach progu częstotliwości i ustawieniach statyzmu: 

 zdolność do ustawienia progu częstotliwości trybu LFSM-O w zakresie: 50,2 

Hz - 50,5 Hz, wartość domyślna 50,2 Hz, 

 zdolność do ustawienia statyzmu trybu LFSM–O w zakresie: 2 - 12%, 

wartość domyślna 5%, 

 dla modułów parków energii wartość Pref oznacza moc czynną maksymalną. 

Należy zapewnić możliwość wyboru ustawienia na polecenie Operatora Systemu 

Przesyłowego (OSP), progu częstotliwości aktywacji trybu LFSM-O oraz statyzmu 

w wymaganym zakresie. 

 

Niezależnie od nadrzędności wartości zadanej mocy trybu LFSM-O, należy 

zapewnić: możliwość blokowania trybu LFSM-O oraz zdolność do realizacji pracy 

interwencyjnej z wartościami zadanymi wskazanymi przez właściwego operatora 

systemu. 



12 
 

 

 
 

Rys. 1. Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej 

w trybie LFSM-O 

Pref oznacza moc czynną maksymalną, z którą związane jest ΔΡ, 

ΔΡ oznacza zmianę generowanej mocy czynnej modułu wytwarzania energii, 

fn oznacza częstotliwość znamionową (50 Hz) sieci, 

Δf oznacza odchylenie częstotliwości sieci. 

Przy wzrostach częstotliwości, gdy wartość Δf jest powyżej wartości Δf1 moduł wytwarzania energii musi 

zapewniać redukcję generowanej mocy czynnej zgodnie z wartością statyzmu S2. 

b) nie dopuszcza się wyłączania modułów wytwarzania energii typu A zamiast 

zapewniania zdolności do trybu LFSM-O. Powyższe rozstrzygniecie 

nie wyklucza przystosowania modułów wytwarzania energii typu A do trybu 

LFSM-O poprzez stopniowe wyłączanie poszczególnych źródeł wytwórczych 

wchodzących w skład modułu wytwarzania energii, w szczególności modułu 

parku energii; 

c) moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do aktywowania mocy 

w odpowiedzi na zmianę częstotliwości, przy jak najkrótszej zwłoce 

początkowej. Jeżeli powyższa zwłoka wynosi więcej niż dwie sekundy, 

właściciel zakładu wytwarzania energii musi ją uzasadnić, przedstawiając 

właściwemu OSP uzasadnienie techniczne; 

d) wymaga się, aby po osiągnięciu minimalnego poziomu regulacji w trybie 

LFSM-O, moduł wytwarzania energii miał zdolność do stabilnej pracy na tym 

poziomie. Nie wymaga się pracy poniżej minimalnego poziomu regulacji, o ile 

taki wymóg nie został określony indywidualnie w ramach przystosowania 

modułu wytwarzania energii do pracy wyspowej. Redukcja mocy czynnej 

modułu parku energii wynikająca z pracy w trybie LFSM-O jest realizowana od 

wartości wyjściowej mocy czynnej w momencie osiągnięcia progu aktywacji 

trybu LFSM-O do wartości mocy wynikającej z charakterystyki statycznej 

trybu LFSM-O, o ile nie nastąpiło zmniejszenie mocy; 

e) moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do stabilnej pracy podczas 
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pracy w trybie LFSM-O. Kiedy tryb LFSM- O jest aktywny, nastawa LFSM-O 

jest nadrzędna w stosunku do wszystkich innych aktywowanych nastaw mocy 

czynnej. 

3. Moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do utrzymania stałej generowanej 

mocy na poziomie docelowym zadanej wartości mocy czynnej bez względu na zmiany 

w częstotliwości, z wyjątkiem przypadków, gdy generowana moc podlega zmianom 

określonym w kontekście, odpowiednio, ust. 2 powyżej i ust. 4 poniżej. 

4. Dopuszczalna redukcja mocy czynnej w stosunku do maksymalnej generowanej mocy 

(zdefiniowanej przy częstotliwości 50 Hz), przy zmniejszającej się częstotliwości 

wynosi: 

a) dla synchronicznych modułów wytwarzania energii z wyłączeniem 

synchronicznych modułów wytwarzania energii, o których mowa w punkcie 

b) poniżej: 10% mocy maksymalnej na 1 Hz, przy spadku częstotliwości poniżej 

częstotliwości 49 Hz (rys. 2); 

b) dla synchronicznych modułów wytwarzania energii typu blok gazowy lub gazowo-

parowy: 4% mocy maksymalnej na 1 Hz, przy spadku częstotliwości poniżej 

częstotliwości 49,5 Hz (rys. 3); 

c) dla modułów parku energii: 2% mocy maksymalnej na 1 Hz przy spadku 

częstotliwości poniżej częstotliwości 49 Hz (rys. 4). 

W przypadku, gdy dany moduł wytwarzania energii może pracować z mniejszą 

redukcją mocy, powinien taką pracę zapewnić (dotyczy to w szczególności modułów 

parku energii). 

 

Rys. 2 Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości dla 

synchronicznych modułów wytwarzania energii z wyłączeniem bloku gazowego lub gazowo-

parowego 
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Rys. 3 Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości dla 

synchronicznych modułów wytwarzania energii typu blok gazowy lub gazowo-parowy 

 

 

 

Rys. 4. Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości dla modułów 

parku energii 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 5 Kodeksu Sieci RfG wymóg dopuszczalnej redukcji mocy czynnej 

jest określony dla nominalnych warunków otoczenia, które obejmują w szczególności 

następujące parametry: 

 ciśnienie, 

 temperaturę, 

 wilgotność względną. 

W przypadku, gdy parametry otoczenia mają znaczący wpływ na zdolność do generacji mocy 
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maksymalnej, właściciel zakładu wytwarzania energii dostarczy właściwemu operatorowi 

systemu odpowiednie charakterystyki, identyfikujące te ograniczenia. 

5. Moduł wytwarzania energii musi być wyposażony w interfejs logiczny (port wejściowy), który 

umożliwi zaprzestanie generacji mocy czynnej w ciągu pięciu sekund od przyjęcia polecenia 

w porcie wejściowym. 

6. Warunki automatycznego przyłączania modułu wytwarzania energii do sieci (muszą być 

spełnione łącznie): 

a) częstotliwość napięcia w sieci mieści się w przedziale od 49,00 Hz do 50,05 Hz, oraz 

b) zwłoka czasowa (rozumiana jako czas pomiędzy chwilą, w której wartość częstotliwości 

powraca do przedziału zdefiniowanego powyżej, a momentem załączenia modułu 

wytwarzania energii do sieci) - co najmniej 60 s, oraz 

c) maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej wynosi 10% 

mocy maksymalnej na minutę. 

7. Jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 3,68 kW przyłączane są do 

sieci dystrybucyjnej w sposób trójfazowy, z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań 

zawartych w pkt 14 odnośnie sposobu przyłączenia. 

8. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej 

 
 
 
Nowy załącznik nr 3 o treści: 
 

Załącznik nr 3 – Przyłączanie źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej oraz 

podstawowe obowiązki OSD, prosumenta i wytwórcy  - do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej ELEKTROCIEPŁOWNI ZIELONA GÓRA S.A. 

1. Wstęp 
1.1. Odnawialne źródła energii - podział wytwórców. 
Podział wytwórców zależy od mocy źródła wytwórczego. 

1.1.1. Wytwórca w dużej instalacji: 

- Moc zainstalowana  źródła od 1 MW.  

1.1.2. Wytwórca w małej instalacji: 

- Moc zainstalowana  źródła  powyżej 50 kW i nie więcej niż 1 MW. 

 mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, 

przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym 

niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW 

i mniejszej niż 3MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest 

większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW. 

1.1.3. Wytwórca w mikroinstalacji: 

- Moc zainstalowana  źródła  do 50 kW  

 mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o 

mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której 

łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. 

Mikroinstalacja, jako źródło energii odnawialnej może być własnością Prosumenta lub 

Wytwórcy. 
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2.  Przyłączenie wytwórców źródeł energii odnawialnej w dużej i małej 
instalacji. 
2.1. Zasady przyłączania 
Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. 

następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia, 

określonych przez ELEKTROCIEPŁOWNIĘ „ZIELONA GÓRA” S.A. i opisanych 

w p. II.B.1.  Zasady przyłączania (podanych w niniejszej IRiESD). 

2.2. Proces przyłączania źródła wytwórczego w dużej i małej instalacji obejmuje kolejno 
czynności: 

- złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia WPW, 

- wpłatę zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie dla źródeł przyłączanych do sieci 

o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, 

- uzyskanie warunków przyłączenia, 

- sporządzenie harmonogramu przyłączenia odnawialnego źródła energii 

uwzględniającego poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie 

planowanych prac, 

- zawarcie umowy o przyłączenie, 

- realizację postanowień umowy o przyłączenie, 

- zawarcie umowy na dostawę energii dla potrzeb własnych, 

- zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji wytwarzanej energii, 

- przeprowadzenie sprawdzeń i odbiorów zgodnie z zapisami kodeksów sieciowych NC 

RfG  

(Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów 

wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych znajdują się na stronie 

www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta). 

Zawarta Umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i  

budowalno-montażowych.  

2.3. Realizacja przyłączenia 

może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od zakresu prac jakie należy 

wykonać. Przyłączenie zrealizowane jest w terminie, który będzie wskazany w zawartej 

umowie o przyłączenie i harmonogramie realizacji inwestycji. 

2.4. Dostawa energii elektrycznej 

będzie możliwa dopiero wtedy, gdy zrealizowane zostaną postanowienia umowy o 

przyłączenie, a następnie zostanie zawarta umowa regulująca dostarczanie energii elektrycznej. 

2.5. Kryteria, wymagania i ocena możliwości przyłączania jednostek wytwórczych do sieci 
OSD.  

2.5.1. Dla przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci średniego napięcia  należy 

spełnić wymagania określone przez: 

http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
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- „Kryteria techniczne oceny możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 

dystrybucyjnej średniego napięcia ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.” 

( na stronie www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta )   

2.5.2. Dla przyłączenia modułów wytwarzania energii typu A (tj. o mocy od 0,8 kW do 200 

kW przyłączonych do sieci o średniego lub niskiego napięcia):  

- należy spełnić wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do IRiESD  

ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. 

 

2.5.3. Dla przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci niskiego napięcia  należy 

spełnić wymagania określone przez: 

- „Kryteria przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstałacji i małych 

instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia 

ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.” (na stronie 

www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta ) 

2.5.4. Dodatkowo na etapie określania warunków przyłączenia dla wytwórców sprawdzane 

jest,  czy zachowane są odpowiednie parametry sieci, zgodnie z kryteriami przyłączania  dla 

niskiego i średniego napięcia  podanymi w Załączniku nr 1 do IRiESD 

ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. 

2.5.5. W przypadku, gdy ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. odmówi 

przyłączenia do sieci odnawialnego źródła energii z powodów technicznych lub 

ekonomicznych – należy postępować zgodnie z punktami II.B.1.1. i II.B.1.2. IRiESD 

w ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. 

3. Wytwórcy i prosumenci źródeł energii odnawialnej w mikroinstalacji 
3.1. Prosument energii odnawialnej  
Jest to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł 

energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy 

końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie 

stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294). 

3.2. Prosumentem może być osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą, która 
spełnia wszystkie poniższe warunki: 

 jest odbiorcą końcowym, czyli wykorzystuje energię elektryczną na własne potrzeby 

 wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 

w mikroinstalacji, 

 rozlicza się z dystrybutorem energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, 

 wytwarzanie energii elektrycznej nie jest działalnością wiodącą u odbiorcy końcowego 

nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym. 

3.3. Obecnie prosumentem mogą być: 

 gospodarstwa domowe; 

 przedsiębiorstwa; 

 wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; 

 osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne; 

 jednostki sektora finansów publicznych; 

http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
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 fundacje i stowarzyszenia; 

 jednostki badawcze i naukowe; 

 nadleśnictwa; 

 związki sportowe; 

 kościoły i związki wyznaniowe. 

Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne  od 1 kwietnia 2022 roku wprowadza dwa kolejne 

typy prosumentów: 

 prosumenta wirtualnego, 

 prosumenta zbiorowego. 

 

3.4. Wytwórca 
Wytwórca energii elektrycznej z OZE - jest to podmiot wytwarzający energię elektryczną 

z odnawialnych źródeł energii, niebędący prosumentem, który nadwyżki produkowanej 

i wprowadzanej do sieci energii elektrycznej sprzedaje w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 Usługa dystrybucji energii świadczona jest na podstawie odrębnej umowy dystrybucji 

zawartej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. 

W przeciwieństwie do prosumenta, wytwórca nie może posiadać na danym punkcie 

umowy kompleksowej. Ta forma umowy jest zastrzeżona dla prosumenta energii 

odnawialnej. Wytwórca powinien podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej. 

3.5. Rozliczanie prosumentów 
Rozliczenie prosumentów na zasadzie net-bilingu polega wycenie wartości energii elektrycznej 

w czasie jego wytwarzenia. 

System net-biling jest systemem rozliczeń prosumentów polegający na rozliczeniu wartości (nie 

ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej przez 

prosumenta energii odnawialnej oraz wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu 

jej zużycia na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na 

podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny 

sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.  

Każda porcja  energii przesłana do sieci OSD jest przeliczana zgodnie z kursem na Towarowej 

Giełdzie Energii z poprzedniego miesiąca (od 2024 będą do tego służyć stawki godzinowe). 

Wyliczona w ten sposób kwota trafi na specjalne konto prosumenckie i stanowi tzw. depozyt 

prosumencki. Z niego są później odejmowane środki na pokrycie wartości energii pobieranej 

z sieci (ta jest już rozliczana standardowo, według stawek sprzedawcy i dystrybutora). 

W przypadku net-blingu na odebranie wartości energii prosument ma 12 miesięcy. Jeśli nie 

zdąży wykorzystać wszystkiego, 20% pozostałej wartości energii z poszczególnych miesięcy 

zostanie mu zwrócona do końca 13 miesiąca. 

4.Przyłączenie mikroinstalacji w trybie zgłoszenia 

Z procedury w trybie zgłoszenia można skorzystać, jeśli przyszły prosument jest odbiorcą 

energii elektrycznej, a moc mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego 

obiektu. 
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4.1.Warunkiem rozpoczęcia procedury przyłączenia mikroinstalacji jest: 

- złożenie wniosku Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. 

- nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia 

mikroinstalacji poinformowanie OSD o terminie przyłączenia, lokalizacji przyłączenia, 

rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji. 

 

4.2. Wymagane załączniki, które należy przygotować: 

 schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji; 

 parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych 

urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe 

urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych; 

 sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym; 

 upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych przez zgłaszającego 

do występowania w jego imieniu; 

 umowa na zakup energii elektrycznej sprzedawcy (w przypadku gdy zgłaszający 

zamierza sprzedawać energię elektryczną sprzedawcy wybranemu lub sprzedawcy 

zobowiązanemu); 

 oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8d6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne ( „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest 

planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań).  

 oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność wykonanego 

przyłącza z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,  

 dodatkowe załączniki zgłaszającego, w szczególności dotyczące okoliczności 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci; 

 certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydany przez upoważniony podmiot 

certyfikujący albo deklaracja zgodności w zakresie, jaki określono w warunkach i 

procedurach wykorzystania certyfikatów upublicznionych przez właściwego operatora. 

(od 1 maja 2022 r. istnieje wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu 

potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego 

stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 

2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia 

jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji 

zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie 

przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych) 

 Wszelkie dokumenty regulujące powyższe zagadnienia zostały opublikowane i są 

dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 

(PTPiREE) https://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci. 

https://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci
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4.3. Potwierdzenie zgłoszenia i przyłączenie 

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego Zgłoszenia OSD potwierdzi przyjęcie 

Zgłoszenia i dokona przyłączenia mikroinstalacji (zainstaluje układ zabezpieczający 

i urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej wprowadzonej do sieci).  

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci OSD nie pobiera opłat. 

4.4. Zawarcie umowy 

Propozycję umowy/porozumienia otrzymuje się od OSD wraz z potwierdzeniem złożenia 

Zgłoszenia. 

Jeśli osoba zawierająca umowę nie jest prosumentem w rozumieniu Ustawy o OZE 

to konieczne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii wytworzonej 

w mikroinstalacji lub porozumienia dla mikroinstalacji w przypadku oświadczenia o braku 

wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

4.5. Sprzedaż energii elektrycznej 

Aby sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji: 

Prosument musi poinformować swojego OSD z którym ma zawartą umowę kompleksową 

o zainstalowaniu mikroinstalacji. Dystrybutor energii, po zweryfikowaniu zgłoszenia 

o zainstalowaniu mikroinstalacji, zamontuje licznik dwukierunkowy do 30 dni od 

otrzymania zgłoszenia. Będzie on mierzył pobraną i oddaną do sieci energię elektryczną. 

 

Osoba nie będąca prosumentem musi zawrzeć umowę sprzedaży z OSD na zakup energii 

elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

5. Obowiązki producenta energii odnawialnej 

5.1. Produkując energię w mikroinstalacji należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą 

o odnawialnych źródłach energii na właścicielu mikroinstalacji spoczywają następujące 

obowiązki informowania operatora systemu dystrybucyjnego, czyli ELEKTROCIEPŁOWNI 

„ZIELONA GÓRA” S.A.: 

 o zmianie danych (rodzaju urządzeń, wartości mocy zainstalowanej mikroinstalacji), 

 o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub trwałym wycofaniu z 

eksploatacji modułu wytwarzania energii. 

Dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, na wytwórcy energii elektrycznej ciąży 

obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 

20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego 

mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek 

poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od 

dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą pieniężną. 

5.2. Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji jest 
obowiązany: 

1. posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do: 
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 a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie 

małych instalacji, 

 b) małej instalacji;  

2. posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci; 

3. dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami 

technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach 

o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie 

środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej 

w zakresie małych instalacji;  

4. nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw 

kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub biomasy, biogazu, biogazu 

rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, 

biogazem rolniczym lub biopłynami zwiększające ich wartość opałową;  

5. prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:  

a. energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej 

instalacji, 

b. energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została 

wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona 

do sieci dystrybucyjnej, 

c. zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz 

rodzaju tych paliw,  

d. energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;  

6. posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz 

datę zakończenia jej modernizacji;  

7. przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające informacje, 

o których mowa w pkt 5, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału; 8) 

przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt 6, w terminie 30 dni 

od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej 

wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz od dnia zakończenia jej modernizacji. 

5.3.Wytwórca energii elektrycznej lub wytwórca będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 

– Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarcza, nie później niż na 30 dni przed 

dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji lub mikroinstalacji biogazu rolniczego do 

sieci dystrybucyjnej, pisemnie informują operatora systemu dystrybucyjnego: 

1. elektroenergetycznego, w przypadku gdy do jego sieci ma zostać przyłączona 

mikroinstalacja, o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz 

rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji;  

2. gazowego, w przypadku gdy do jego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja 

biogazu rolniczego, o planowanym terminie jej przyłączenia, planowanej lokalizacji 

oraz maksymalnej rocznej wydajności tej mikroinstalacji. 

6. Obowiązki OSD ( ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.) 
6.1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, sprawozdanie roczne zawierające:  

1. informacje o:  

a. łącznej ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii (DZ.U.z 2021, poz. 610 z 23 lutego 2021 – 

tekst jednolity.), wprowadzonej przez prosumenta energii odnawialnej do sieci, 
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b. łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, 

o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnego 

źródła energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,  

2. wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu 

wprowadzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej przez poszczególnych 

wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii 

w mikroinstalacji,  

3. wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej – 

w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego. 

6.2. OSD, w terminie do dnia 15 września każdego roku, przekazuje Prezesowi URE informacje 

dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w 

okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym 

do sieci dystrybucyjnej OSD na jego obszarze działania.  

 


