
1 
 

 

KRYTERIA TECHNICZNE OCENY MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH DO 

SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. 

 

 

 

Zakres opracowania: 

Standardy związane z badaniem i przyjęciem do eksploatacji 

modułów parku energii (PPM) typu B przyłączonych do sieci SN  

Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Spis treści: 

I. Zbiór wymagań technicznych dla modułów parku energii (PPM) typu B przyłączanych do sieci OSD 

ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. ……………………………………………………………………3                                 

 

II. Procedura testowania modułów parku energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem 

zakładu wytwarzania energii a operatorem  systemu na potrzeby testów…….17  

 

III. Wykaz instrukcji i dokumentów technicznych, które powinny być przedstawione / zgłoszone przez 

właściciela zakładu wytwarzania energii elektrycznej w ramach procesu sprawdzenia przyłączanej 

instalacji źródła wytwórczego do sieci OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.  (etap przed 

podaniem napięcia)…………………………………………………………22 

 

IV. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B …….24 

 

V. PGMD - dokument modułu wytwarzania energii dla PPM typu B (wzór).…..………………………….…29 

 

VI. Informacja dla właścicieli modułów wytwarzania energii typu B …………………………………………….31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ZBIÓR WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MODUŁÓW PARKU 

ENERGII (PPM) TYPU B PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI SN 

 OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. 

 

I.0. Wybrane definicje: 

 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.  

 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.  

 Moduł parku energii (skrót: PPM) - 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  dystrybucyjnego.  

 Moduł wytwarzania typu B– moduł, którego maksymalna moc czynna wynosi co najmniej 0,2 MW, 

ale jest mniejsza niż 10 MW, a napięcie w miejscu odbioru mniejsze od 110kV. 

 NC RfG - Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks 

sieci I dotyczące wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.  

 OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej (tu: OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.). 

 OZE – Odnawialne Źródło Energii 

 Poświadczenie zgodności -  dokument dostarczany operatorowi systemu przez waściciela zakładu 

wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej lub operatora systemu dystrybucyjnego, 

określający aktualny stan w zakresie zgodności z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami. 

 PV – fotowoltaika 

 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.  

 Tryb LFSM-O - tryb pracy modułu wytwarzania energii, w którym generowana moc czynna 

zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości.  

 Upoważniony podmiot certyfikujący - podmiot, który wydaje certyfikaty sprzętu i dokumenty 

modułu wytwarzania energii i który otrzymał akredytację od krajowej jednostki stowarzyszonej w 

ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008. 
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 Właściciel zakładu wytwarzania – osoba fizyczna lub osoba prawna będąca właścicielem zakładu 

wytwarzania energii. 

 Wymogi ogólnego stosowania – przepisy opracowane na podstawie Kodeksu sieci NC RfG przez 

Operatora Systemu Przesyłowego.  

 Zakład wytwarzania energii - zakład, który przekształca energię pierwotną w energię 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. 

 

I.1.Wymagania prawne 

 

I.1.1.Moduły parku energii typu B musza spełniać wymogi dla przyłączania do sieci podane w Artykule 

14 i 20 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku ustanawiające kodeks sieci 

dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci - NC RfG). 

I.1.2.W Polsce musi spełniać także „ Wymogi 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)” , wydane przez OSP i konsultowane 

przez OSD,  obowiązujące od 30 sierpnia 2019 r.  Wymogi ogólnego stosowania zamieszczone są na 

stronie OSD    www.pse.pl     

I.1.3.Dodatkowo projekt musi uwzględniać wymogi techniczne podane w Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

I.1.4.W Polsce podzielono moduły wytwórcze (w tym PPM) na następujące typy: 

 Moduł typu A - instalacje o mocy od 0,8 kW do <200 kW (w tym mikroinstalacja - instalacja 
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW). Właściciel zakładu 
wytwarzania energii ma obowiązek przedstawienia operatorowi Dokumentu Instalacji wraz z 
Oświadczeniem o Gotowości do Przyłączenia Instalacji Przyłączanej. 

 Moduł typu B - instalacje o mocy  ≥200 kW  –  <10 MW (w tym małe instalacje o mocy nie 
większej niż 1 MW). Właściciel zakładu wytwarzania energii ma obowiązek dostarczenia 
operatorowi, po przeprowadzeniu testów jednostki wytwórczej, dokumentu modułu 
wytwarzania energii: PGMD.                                                                                                     

 Moduł typu C - instalacje o mocy ≥10 MW –  <75 MW przyłączony do sieci o napięciu 
poniżej 110kV. Wymagania stawiane przed właścicielem zakładu wytwarzania energii są takie 
same jak w przypadku instalacji z grupy B. 

 Moduł typu D - instalacje o mocy ponad ≥75 MW ( oraz moduł typu B lub C podłączony do 
sieci o napięciu  110 kV). Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wprowadza konieczność 
uzyskiwania dokumentów określonych jako: EON, ION, FON oraz LON, które ściśle są 
związane z poszczególnymi etapami przyłączenia do sieci. 

 

 

http://www.pse.pl/
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I.1.5.Moduł typu B musi spełniać jednocześnie wymogi przewidziane dla modułów typu A (w drodze 

dziedziczenia). 

Zestawienie wymogów dla modułów wytwarzania energii typu B  pokazano w Tabeli 1: 

Lp. Specyfikacja Wymogi wynikające z 
Rozporządzenia Komisji (UE) 
2016/631 z  dnia 14 kwietnia 

2016 r. 

Wymogi ogólnego 
stosowania OSP 

obowiązujące od  30 
sierpnia 2019 r 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

1 Działanie w trybie 
LFSM-O 

-Art.54 - Symulacja 
zgodności dla modułów 
parku energii typu B; 
 -Art.13.2. lit. b), c) pp. (i),(ii) 
oraz : 
-Art. 13 -  ust. 2 lit. a), c, d), 
e), f), g) pp. (i), (ii), g.  
-Wymogi ogólne dot. 
modułów typu A 
 

-Art. 13 ust.2 lit. a) 
 -  parametry statyczne 
trybu LFSM-O, 
-Art. 13 ust. 2 lit. f) – 
minimum regulacyjne 
trybu LFSM-O 

 
 
 
 
Pozycja 1 – 3 
Art. 13 w tabeli: 
„dziedziczenie” 

2 Generacja 
szybkiego prądu 
zwarciowego 

-Art. 54 p. 3) - Symulacja 
zgodności dla modułów 
parku energii typu B; 
-Art. 20 ust. 2 lit. b) pp. (i), 
(ii) – wymogi dla modułów 
parku energii typu B 

-Art. 20 ust.2.lit. b) pp. (i), 
(ii) - szybki prąd zwarciowy 
(zwarcia symetryczne) 

 

3 Zdolność do 
pozakłóceniowego 
odtwarzania mocy 
czynnej 

-Art. 54 p. 5 lit a), b) 
 - Symulacja zgodności dla 
modułów parku energii typu 
B; 
-Art. 20 ust.3 lit. a) pp. (i), 
(ii), (iii), 
lit. b)  pp. (i) do (v)  
- Wymogi dotyczące 
modułów parku energii typu 
B 

Art. 20  ust. 3, lit. a)  pp. (i) 
do (v) – odbudowa mocy 
czynnej po zwarciu 

  FRT -  
Zdolność do 
pozostania w 
pracy podczas 
zwarcia (Fault 
Ride Through) 
 

Tabela 1. Wymogi dla modułów wytwarzania energii typu B 

I.1.5. Przed wydaniem warunków przyłączenia, w przypadku przyłączenia instalacji o mocy powyżej 
2 MW, OSD ma obowiązek sporządzenia ekspertyzy wpływu przyłączonych urządzeń, instalacji 

lub sieci na system elektroenergetyczny. Koszty wykonania ekspertyzy uwzględnia się 
odpowiednio w nakładach poniesionych na realizację przyłączenia (w wysokości uzależnionej od 
mocy instalowanego źródła). A więc koszty sporządzenia ekspertyzy poniesie wnioskodawca. 

I.1.6. Opłata przyłączeniowa będzie różniła się w zależności od planowanej mocy przyłączanej instalacji. 
W przypadku instalacji OZE o mocy nie wyższej niż 5 MW opłata przyłączeniowa będzie wyliczana w 
oparciu o połowę wartości rzeczywiście poniesionych przez operatora nakładów. W przypadku źródeł 
o mocy wyższej niż 5 MW opłata przyłączeniowa będzie wyliczona na podstawie pełnej wartości 
rzeczywiście poniesionych nakładów. 
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I.1.7. W myśl nowych przepisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin będą 
uwzględniane instalacje OZE o mocy większej niż 500 kW. Obecnie ten próg wynosi 100 kW. 

 

I.2.Wymagania Kodeksu Sieci RfG w stosunku do modułów wytwarzania energii typu B 

 

 1. Moduły wytwarzania energii typu B 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  2.: 

Zakres częstotliwości Czas pracy 

47,5Hz – 48,5 Hz   ≥ 30 minut 

48,5Hz – 49,0 Hz ≥ 30 minut 

49,0Hz – 51,0 Hz nieograniczony 

51,0Hz – 51,5 Hz ≥ 30 minut 

Tabela 2. Wymogi stabilności częstotliwościowej modułów typu B 

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 

utraty sieci (ang. Lost of Mains – LOM), 

c) w celu regulacji generowanej mocy czynnej (jeżeli jest wymagana przez OSD) moduł wytwarzania 

energii musi być wyposażony w interfejs (port wejściowy), aby umożliwić zmniejszenie generowanej 

mocy czynnej po przyjęciu polecenia w porcie wejściowym; 

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%. 

Konkretne wartości powinny zostać określone przez właściwego OSP. 

  Dla modułów parków energii wartość Pref oznacza moc czynną maksymalną.  
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Należy zapewnić możliwość wyboru ustawienia na polecenie 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. 

 

 

 

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

trybie LFSM-O, gdzie: Pref dla modułów parku energii oznacza rzeczywistą wyjściową  moc czynną w 

momencie osiągnięcia progu LFSM-O lub moc maksymalną jaką określił właściwy OSP,  ΔP oznacza 

zmianę generowanej mocy czynnej modułu wytwarzania energii,  fn oznacza częstotliwość znamionową (50 

Hz) sieci, a Δf oznacza odchylenie częstotliwości sieci. Przy wzrostach częstotliwości, gdy wartość Δf jest 

powyżej wartości Δf1, moduł wytwarzania energii musi zapewniać zmianę generowanej mocy czynnej, 

zgodnie z wartością statyzmu S2 

 

Ponadto w przypadku trybu LFSM-O określa się także minimum regulacyjne, czyli dopuszczalną 
redukcję mocy czynnej w stosunku do mocy maksymalnej generowanej przy zmniejszającej się 
częstotliwości. Przykładowy wykres przedstawiający granice, w których właściwy OSP może określić 
poziom zdolności, przedstawiono na rysunku 2. 

 

https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys1.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys1.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys2.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys1.jpg


8 
 

/  

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

 

Ważnym wymogiem, który zgodnie z Kodeksem Sieciowym powinny spełniać jednostki 
wytwórcze, jest pozostawanie w trybie pracy podczas zapadów napięcia towarzyszących 
zwarciom. Zdolność ta określana jest jako FRT (ang. Fault Ride Through), a wymagany przez 
rozporządzenie profil przedstawiony został na rysunku 3. 

 

 

Rys. 3. Profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modułu wytwarzania energii (FRT) 

https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys2.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys2.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys2.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys3.jpg
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Poniżej w Tabeli 3. przedstawiono zakresy, w których powinny się zawierać parametry krzywej. 
Dokładne wartości określane są przez OSP. W przypadkach, gdy punkt pracy generacji rozproszonej 
znajduje się ponad krzywą, nie powinno nastąpić jej wyłączenie. 

 
Parametry napięcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret 0,05 – 0,15 tclear 0,14 – 0,15 

Uclear Uret – 0,15 trec1 tclear 

Urec1 Uclear trec2 trec1 

Urec2 0,85 trec3 1,5 – 3,0 
Tab. 3. Parametry w zakresie zdolności modułów wytwarzania energii do pozostania w pracy podczas zwarcia, gdzie: 

Uret oznacza napięcie utrzymane w punkcie przyłączenia w trakcie zwarcia, tclear oznacza moment usunięcia zwarcia, a Urec1, 

Urec2, trec1, trec2 i trec3 określają pewne punkty dolnych wartości granicznych powrotu napięcia po usunięciu zwarcia 

 

W aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, zgodnie z zapisami zawartymi w 
Kodeksie Sieciowym, właściwy operator systemu (w tym przypadku OSP i OSD) odpowiedzialny jest 
za określenie wymaganych urządzeń EAZ i ich nastaw koniecznych do prawidłowego zabezpieczenia 
sieci, z uwzględnieniem właściwości modułów wytwarzania energii. 

b) próg częstotliwości musi się mieścić w zakresie 50,2 Hz–50,5 Hz;  

c) ustawienia statyzmu muszą się mieścić w zakresie 2–12%; 

d) 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; 

e) 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 nośnika energii 

pierwotnej poniżej poziomu umożliwiającego uzyskanie wymaganego poziomu mocy. 

f) moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do stabilnej pracy podczas 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 

docelowej 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: 

- dla modułów parku energii (PPM): 2% mocy maksymalnej na 1 Hz przy spadku częstotliwości poniżej 

częstotliwości 49 Hz (rys. 4). W przypadku, gdy dany moduł może pracować z mniejszą redukcją mocy, 

powinien taką pracę zapewnić. 
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Rys. 4 Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości dla generacji opartej na 

inwerterach 

W Kodeksie Sieci RfG określone zostały domyślne wartości dotyczące regulacji mocy czynnej w trybie 

LFSM-O. Zalecany próg częstotliwości wynosi 50,2 Hz, natomiast ustawienia statyzmu to 5%. 

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 

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. Dla modułów parku energii (PPM) nie wymaga się  przystosowania do zdalnego 

sterowania przez właściwego OSD obiektem w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej.  

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. Moduły wytwarzania energii typu B muszą spełniać następujące wymogi dotyczące odporności  

(zdolności modułów parku energii do pozostania w pracy podczas zwarcia) podane w poniższej  
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Tabeli 4.: 

Parametry napięcia [pu] Parametry czasu [s] 

Uret 0,05  tclear  0,15 

Uclear 0,05 trec1 0,15 

Urec1 0,05 trec2 0,15 

Urec2 0,85 trec3 2,50 
Tabela 4. Parametry w zakresie zdolności modułów parku energii do pozostania w pracy podczas zwarcia 

 oraz 

 na poniższym rysunku nr 5. 

Wymagany profil (tzw. charakterystyka FRT) pokazuje czas pozostawania w pracy podczas zwarć 

symetrycznych i niesymetrycznych dla modułu parku energii (PPM). 

Profil jest aktualny dla obu rodzajów zwarć, jednak w przypadku zwarcia niesymetrycznego zdolność 
jednostki do utrzymywania się w pracy dotyczy przebiegu napięcia międzyfazowego o najmniejszej 
amplitudzie. 

 

 

Rys. 5 Profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modułu parku energii (jednostki inwenterowej) 

(krzywa FRT dla inwerterowej jednostki wytwórczej typu B) 

 

(i) przebieg napięcia w czasie wyraża dolną wartość graniczną rzeczywistego przebiegu napięcia 

międzyfazowego na poziomie napięcia w sieci w punkcie przyłączenia w trakcie zwarcia 

symetrycznego, jako funkcję czasu przed zwarciem, w trakcie zwarcia i po zwarciu; 

 (ii) dolną wartość graniczną, o której mowa w pp. (i), OSP określił przy użyciu parametrów określonych 

na rys. 3 w zakresach określonych w tabelach 3.1 i 3.2 Kodeksu Sieci RfG; 

(iii) każdy OSP określa i podaje do publicznej wiadomości warunki przedzakłóceniowe i pozakłóceniowe 

odnośnie do zdolności do pozostania w pracy podczas zwarcia w zakresie:  

https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
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https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
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https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202208/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-tab3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys2-1.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys2-1.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys2-1.jpg
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- obliczenia minimalnej przedzakłóceniowej mocy zwarciowej przed zwarciem w punkcie przyłączenia, 

- punktu pracy przedzakłóceniowej mocy czynnej i biernej modułu wytwarzania energii w punkcie 

przyłączenia i napięcia w punkcie przyłączenia oraz 

 - obliczenia minimalnej pozakłóceniowej mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia; 

(iv) na wniosek właściciela zakładu wytwarzania energii właściwy operator systemu podaje warunki 

przedzakłóceniowe i pozakłóceniowe odnośnie do zdolności do pozostania w pracy podczas zwarcia 

będące wynikiem obliczeń w punkcie przyłączenia, jak określono w pp.  (iii), dotyczących: 

 - minimalnej przedzakłóceniowej mocy zwarciowej w każdym punkcie przyłączenia, wyrażonej w MVA, 

- przedzakłóceniowego punktu pracy modułu wytwarzania energii wyrażonego jako generowana moc 

czynna i generowana moc bierna w punkcie przyłączenia oraz jako napięcie w punkcie przyłączenia 

oraz 

 - minimalnej pozakłóceniowej mocy zwarciowej w każdym punkcie przyłączenia, wyrażonej w MVA. 

Właściwy operator systemu może ewentualnie podać ogólne wartości uzyskane na podstawie 

typowych przypadków. 

 (v) moduł wytwarzania energii musi mieć zdolność do zachowania połączenia z siecią oraz 
utrzymania stabilnej pracy, gdy rzeczywisty przebieg napięć międzyfazowych na poziomie napięcia 
sieci w punkcie przyłączenia w trakcie zwarcia symetrycznego, z uwzględnieniem warunków 
przedzakłóceniowych i pozakłóceniowych określonych w pp. (iii) i (iv) powyżej, utrzymuje się powyżej 
dolnej wartości granicznej określonej w pp. (i), chyba że system zabezpieczeń przed zwarciami w 
wewnętrznych urządzeniach elektrycznych wymaga odłączenia modułu wytwarzania energii od sieci. 
Systemy i ustawienia zabezpieczeń w zakresie zwarć w wewnętrznych urządzeniach elektrycznych nie 
mogą stanowić zagrożenia dla działania mechanizmu pozostania w pracy podczas zwarcia; 

(vi) nie naruszając przepisów pp.  (v) powyżej, zabezpieczenie podnapięciowe (zdolność do 
pozostania w pracy podczas zwarcia lub minimalne napięcie określone dla napięcia w punkcie 
przyłączenia) ustawia właściciel zakładu wytwarzania energii zgodnie z jak najszerszą zdolnością 
modułu wytwarzania energii, chyba że właściwy operator systemu wymaga węższych ustawień 
zgodnie z p. 9 lit. b) poniżej. Właściciel zakładu wytwarzania energii uzasadnia takie ustawienia 
zgodnie z powyższą zasadą. 

8. Moduły wytwarzania energii typu B muszą spełniać następujące wymogi dotyczące ogólnego 
zarządzania systemem:  

a) w odniesieniu do systemów i ustawień regulacji: 

(i) systemy i ustawienia rożnych urządzeń regulujących modułu wytwarzania energii, które są 
niezbędne do celów stabilności systemu przesyłowego oraz podejmowania działań nadzwyczajnych, 
muszą być skoordynowane i uzgodnione między właściwym OSP, właściwym operatorem systemu i 
właścicielem zakładu wytwarzania energii; 

 (ii) wszelkie zmiany systemów i ustawień, o których mowa w pp. (i), różnych urządzeń regulujących 
modułu wytwarzania energii muszą być skoordynowane i uzgodnione między właściwym OSP, 
właściwym operatorem systemu i właścicielem zakładu wytwarzania energii, w szczególności jeżeli 
mają one zastosowanie w okolicznościach, o których mowa w pp. (i); 
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b) w odniesieniu do systemów i ustawień zabezpieczeń elektrycznych: 

 (i) właściwy operator systemu określa systemy i ustawienia konieczne do zabezpieczenia sieci, z 
uwzględnieniem właściwości modułu wytwarzania energii. Systemy zabezpieczeń konieczne dla 
modułu wytwarzania energii i sieci, jak również ustawienia istotne dla modułu wytwarzania energii, 
muszą być skoordynowane i uzgodnione między właściwym operatorem systemu i właścicielem 
zakładu wytwarzania energii. Systemy i ustawienia zabezpieczeń dla zwarć w wewnętrznych 
urządzeniach elektrycznych nie mogą stwarzać zagrożenia dla działania modułu wytwarzania energii, 
zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu; 

(ii) zabezpieczenia elektryczne modułu wytwarzania energii mają pierwszeństwo w stosunku do 
poleceń ruchowych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa systemu oraz zdrowia i bezpieczeństwa 
personelu oraz społeczeństwa, oraz zapobiegania skutkom wszelkich uszkodzeń modułu wytwarzania 
energii; 

(iii) zmiany w systemach zabezpieczeń niezbędnych dla modułu wytwarzania energii i sieci oraz 
zmiany w ustawieniach istotnych dla modułu wytwarzania energii muszą być uzgodnione przez 
operatora systemu i właściciela zakładu wytwarzania energii, a porozumienie musi zostać osiągnięte 
przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian; 

c) właściciel zakładu wytwarzania energii organizuje swoje urządzenia zabezpieczenia i regulacji 
zgodnie z następującym wykazem priorytetów (począwszy od najwyższego): 

 (i) zabezpieczenie sieci i modułu wytwarzania energii; 

(ii) ograniczenie mocy; 

 oraz  

d) w odniesieniu do wymiany informacji: 

 (i) Wymagane jest, aby właściciel zakładu wytwarzania energii zapewnił zdolność modułu 
wytwarzania energii typu B do wymiany informacji w czasie rzeczywistym z OSD 
ELEKTROCIEPŁOWNIA„ZIELONA GÓRA” S.A.  

(ii) Zakres danych czasu rzeczywistego powinien obejmować co najmniej:  

 położenie łączników liniowych w punkcie przyłączenia; oraz  

 rozpływy mocy czynnej i biernej, prąd i napięcie w punkcie przyłączenia. 

OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. w porozumieniu z OSP ma prawo wymagać 

szerszego zakresu wymienianych informacji w czasie rzeczywistym, niezbędnych do planowania i 

prowadzenia pracy systemu. 

9. Dodatkowe wymogi dotyczące modułów parku energii typu B 

9.1.Moduły parku energii typu B muszą spełniać następujące dodatkowe wymogi dotyczące 
stabilnego poziomu napięcia: 
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a)Jeżeli OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. nie postanowi inaczej, PPM typu B musi 
mieć zdolność do zapewnienia w punkcie przyłączenia, przy mocy maksymalnej, mocy biernej 
wynikającej z cos ϕ = 0,95 w kierunku poboru i produkcji mocy biernej. Przy obciążeniu PPM mocą 
czynną w zakresie poniżej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej należy udostępnić całą 
dostępną moc bierną, zgodnie z możliwościami technicznymi, jednak nie mniej niż wynika to z cos ϕ = 
0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zarówno w kierunku poboru jak i produkcji mocy biernej. Przy 
obciążeniu PPM mocą czynną w zakresie poniżej 0,1 mocy maksymalnej należy udostępnić całą 
dostępną moc bierną, zgodnie z możliwościami technicznymi, przy czym szczegółowe wymagania dla 
modułu wytwarzania energii do generacji mocy biernej będą ustalane indywidualnie z OSD 
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.  

Na rys. 6 przedstawiono profil P-Q/Pmax modułu parku energii typu B: 

 

Rys. 6. Profil P-Q/Pmax dla inwerterowej jednostki wytwórczej typu B 

 

b)O ile  OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. nie postanowi inaczej, PPM powinien być 
zdolny do generacji dodatkowego, szybkiego prądu zwarciowego. Taką zdolność opisuje Rys. 7. 

Zgodnie z charakterystyką statyczną z nastawialną wartością współczynnika K w zakresie 2-10 moduł 
parku energii powinien generować: 

(i)90% dodatkowego prądu biernego na zaciskach podstawowych instalacji wytwórczych w    czasie 
nie dłuższym niż 60 ms,  

(ii) Wartość docelowa tego prądu powinna być osiągnięta z dokładnością - 10%/+20% w czasie 100 
ms od chwili wystąpienia odchyłki napięcia. 

Przy zwarciach skutkujących zapadem napięcia poniżej 0,2 Un na zaciskach podstawowej jednostki 
wytwórczej dopuszcza się brak generacji dodatkowego prądu biernego. 

https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys3.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys3.jpg
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Rys7. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego  

 

c)O ile właściwy OS nie postanowi inaczej, moduł parku energii powinien być zdolny do 

generacji szybkiego prądu zwarciowego podczas zwarć niesymetrycznych w fazach objętych 

obniżką napięcia. Przedmiotowa zdolność ma być zapewniona przy spełnieniu wymagań w 

zakresie parametrów statycznych i dynamicznych jak dla zwarć symetrycznych oraz 

uwzględnieniu ograniczeń wynikających z niesymetrycznego obciążenia podstawowej 

instalacji wytwórczej. 

9.2.Moduły parku energii typu B muszą spełniać następujące dodatkowe wymogi dotyczące 

odporności na zakłócenia:  

a) W odniesieniu do pozakłóceniowego odtwarzania mocy czynnej, PPM mają spełniać następujące 

wymogi: 

(i)Pozakłóceniowe odtwarzanie mocy czynnej rozpoczyna się, gdy napięcie pozakłóceniowe zostanie 

odtworzone do wartości nie mniejszej niż 90% Un na podstawowej instalacji wytwórczej wchodzącej 

w skład PPM. 

 (ii) Maksymalny czas na pozakłóceniowe odtwarzanie mocy czynnej (czasy liczone od usunięcia 

zwarcia): 5s. 

 (iii) Wielkość odtworzonej mocy czynnej: 90 % mocy przedzakłóceniowej, o ile dostępne jest źródło 

energii pierwotnej. 

 (iv) Dokładność odtworzenia mocy czynnej, rozumiana jako uchyb ustalony: 10%.  

(v) Nie dopuszcza się występowania nietłumionych oscylacji po odbudowie mocy czynnej. 

 

https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys4.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys4.jpg
https://www.elektro.info.pl/media/cache/full/data/202301/wymagania-techniczne-stawiane-generacji-rozproszonej-rys4.jpg
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9.3. Realizacja transmisji sygnałów z podmiotów przyłączanych do sieci OSD 

Szczegóły dotyczące realizacji transmisji sygnałów on-line znajdują się w wydawanych Warunkach 

Technicznych Przyłączenia (WTP). 

Medium transmisyjne – preferowane połączenie światłowodowe. 

Protokół transmisji: podane w WTP 

9.4.System odwzorowania SCADA w ECZG: 

Typ modułu PPM B B 

Napięcie nn SN 

Odwzorowanie 
Modułu PPM w 

SCADA 

Schemat przyłączenia w SCADA:  
nn, a jeżeli jest SN  przy stacji SN/nn - 

poziom rozdzielni nn 

Tor prądowy od modułu do miejsca 
przyłączenia z siecią OSD 

Sygnalizacja Łączniki po stronie OSD i łączniki po 
stronie Wytwórcy (uproszczony jeżeli 

PPM) 

Sygnalizacja stanu położenia łączników w 
rozdzielniach SN od przyłączonego 

modułu 

Pomiary w SCADA - Pnetto i Pbrutto dla poszczególnych  PPM 
(mowa o wszystkich  falownikach) 
- Qnetto i Qbrutto dla poszczególnych  PPM 
(mowa o wszystkich  falownikach) 
- f, U, I dla poszczególnych  PPM pomiar 
w miejscu przyłączenia 
- temperatura 
- poziom nasłonecznienia dla PV 
- liczba falowników PV gotowych do 
pracy, pracujących i odstawionych 

- Pnetto i Pbrutto dla poszczególnych  PPM 
(mowa o wszystkich  falownikach) 
- Qnetto i Qbrutto dla poszczególnych  PPM 
(mowa o wszystkich  falownikach) 
- f, U, I dla poszczególnych  PPM pomiar 
w miejscu przyłączenia 
- temperatura 
- poziom nasłonecznienia dla PV 
- liczba falowników PV gotowych do 
pracy, pracujących i odstawionych 

Sterowanie modułu 
PPM w SCADA 

- Sterowanie na wyłącz /załącz w 
miejscu przyłączenia od strony OSD 
 - Tryby regulacji mocy czynnej, biernej , 
napięcia - poprzez nastawienie 
parametru zdefiniowanego w SCADA 
(ustawienie parametru zadanego) 

- Sterowanie na wyłącz /załącz w miejscu 
przyłączenia od strony OSD 
- Tryby regulacji mocy czynnej, biernej , 
napięcia - poprzez nastawienie parametru 
zdefiniowanego w SCADA (ustawienie 
parametru zadanego) 

Tab. 5. System odwzorowania SCADA z modułu PPM typu B 

 

 

II. PROCEDURA TESTOWANIA MODUŁÓW PARKU ENERGII TYPU B 

WRAZ Z PODZIAŁEM OBOWIĄZKÓW MIĘDZY WŁAŚCICIELEM 

ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII A OPERATOREM SYSTEMU NA 

POTRZEBY TESTÓW 

II.1.Wybrane definicje: 

 

 Badania symulacyjne – przybliżone odtwarzanie zjawisk fizycznych, zachowań obiektu za pomocą 

jego modelu komputerowego.  
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 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.  

 NC RfG - Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks 

sieci dotyczące wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.  

 OSD – tu: OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.. 

 PMGD – (ang. Power-Generating Module Document) -  Dokument modułu wytwarzania energii - 

oznacza dokument przedstawiany przez właściciela zakładu wytwarzania energii właściwemu 

operatorowi systemu w odniesieniu do modułu parku energii typu B, potwierdzający, że wykazana 

została zgodność modułu wytwarzania energii (tu: modułu parku energii typu B) z kryteriami 

technicznymi określonymi w niniejszym standardzie technicznym, a także dostarczający niezbędnych 

danych i poświadczeń, w tym poświadczenia zgodności.  

 PPM – moduł parku energii. 

 Program ramowy – program wykonywania testów zgodności opublikowany przez właściwego 

operatora systemu zawierający ogólne zasady, sposoby oraz kryteria oceny przeprowadzania testów, 

 Program szczegółowy – program wykonywania testów zgodności, zawierający ich przebieg, 

uzgadniany z właściwym operatorem systemu, przygotowany na bazie programu ramowego. 

 Sprawozdanie – dokument z przeprowadzonych testów zgodności opisujący przebieg testów, osiągi 

w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne, zgodne z wymogami właściwego testu, w tym wykorzystanie 

rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, na poziomie szczegółowości wymaganym przez 

właściwego operatora systemu. Sprawozdanie powinno zawierać protokół z testów oraz końcową 

ocenę wyników testów.  

 Test zgodności – testy osiągów poszczególnych modułów wytwarzania energii w ramach zakładu 

wytwarzania energii, mające na celu wykazanie, że wymogi NC RfG zostały spełnione. 

  Test zgodności realizowany w trybie uproszczonym – test wykonywany dla PPM. Test 

wykonywany tylko w zakresie programu ramowego bez konieczności opracowywania i uzgadniania 

programu szczegółowego. Dla modułów wytwarzania typu B - jest częścią dokumentu „PGMD”. 

 

 

II.2.Uwarunkowania formalno-prawne  wynikające z NC RfG  

 

Zgodnie z zapisami Art. 41 NC RfG, właściwy operator systemu jest zobligowany do oceny zgodności 

modułu wytwarzania energii z wymogami mającymi zastosowanie na mocy niniejszego 

rozporządzenia przez cały okres funkcjonowania zakładu wytwarzania energii. W związku z tym ma 

prawo zażądać, aby właściciel zakładu wytwarzania energii przeprowadzał testy zgodności według 

powtarzalnego planu lub ogólnego programu bądź po każdej awarii, modyfikacji lub wymianie 

jakiegokolwiek sprzętu, która może mieć wpływ na zgodność modułu wytwarzania energii z 

wymogami niniejszego rozporządzenia. OSD udostępnia publicznie ramowe programy testów 

(stanowiące załączniki do niniejszej procedury)  
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W tym celu niezbędne jest określenie wykazu dostarczonych dokumentów, informacji oraz wymagań, 

które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii w ramach procesu 

weryfikacji. Dodatkowo, zgodnie z Art. 42 NC RfG OSD ma prawo:  

- zezwolić właścicielowi zakładu wytwarzania energii na przeprowadzenie alternatywnej serii testów  

- zobowiązać właściciela zakładu wytwarzania energii do przeprowadzenia dodatkowych lub 

alternatywnych serii testów zgodności  

- zgodnie z zapisami Art.40 w powiązaniu z zapisami Art.42 za spełnienie wymagań dla modułów 

wytwarzania energii odpowiada właściciel zakładu wytwarzania energii. W związku z tym 

przeprowadzenie odpowiednich testów jest obowiązkiem właściciela zakładu wytwarzania energii. 

Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy testów niezbędnych do wykonania przez właściciela zakładu 

wytwarzania energii w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego modułu 

wytwarzania energii oraz obowiązku właściciela zakładu wytwarzania energii określono w zapisach od 

Art.43 do Art.50. 

 

II.3. Zakres przedmiotowy przeprowadzanych testów zgodności na modułach wytwarzania energii 

 

Testowi/sprawdzeniu podlegają Komponenty Podlegające Testowaniu, tzw. KPT – czyli pojedynczy 

lub zestaw komponentów odpowiedzialnych za spełnienie danego wymogu podlegającemu 

sprawdzeniu. Zestaw ten jest różny zależnie od technologii, w kompetencjach firmy certyfikującej jest 

wiarygodne i rzetelne ich określenie, tak aby ich dobór nie wpływał negatywnie na wiarygodność 

oceny i wynik testu. 

Poniższa tabela określa zakres testów zgodności wykonywanych na podstawie NC RfG. 

 W przypadku zdolności określonych i wymaganych na podstawie innych regulacji prawnych 

(krajowych, bądź europejskich), sposób ich sprawdzenia powinien być zgodny z przedmiotowymi 

regulacjami i wymaganiami. W przypadku innych rodzajów sprawdzeń rozstrzygnięcia znajdą się w 

innych dokumentach związanych z NC RfG. 

 Przedmiotowy zakres testów jest minimalnym zakresem wynikającym z zapisów NC RfG.  

Właściwy OS ma prawo zdefiniować i określić dodatkowe testy potwierdzające spełnienie wymagań. 

 

Tabela 1. Wykaz zdolności dla modułów wytwarzania energii typu B , dla których określono testy 

zgodności w celu potwierdzenia spełnienia wymogów NC RfG. 

Sprawdzenie podstawowe modułu parku energii  PPM  typ B 

Test Test zgodności Symulacja zgodności  

Automatyka LFSM-O Test zgodności 
realizowany w trybie 

uproszczonym 1)  

+  
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Wprowadzenie 
szybkiego prądu 
zwarciowego 

–  Nie dotyczy 2)  

Pozostanie w pracy 
podczas zwarcia (FRT) 

–  Nie dotyczy 2)  

Pozwarciowe 
odtworzenie mocy 
czynnej 

–  Nie dotyczy 2)  

Zdolność do generacji 
mocy biernej  

Test zgodności 
realizowany w trybie 

uproszczonym   

Nie dotyczy 2) Jeżeli wymaga OSD 

Tabela 1. Zakres testów zgodności dla modułów typu B 

  1) - wykonywany w przypadku, gdy brak jest certyfikatu wymaganego procedurą;  

 2) – potwierdzenie zdolności odbywa się w sposób inny niż test zgodności, tj. poprzez certyfikat lub/i 

symulację zgodności; 

„–„    – sprawdzenie zdolności nie jest wymagane zapisami NC RfG. 

Testy zdolności do zasilenia szybkim prądem zwarciowym i pozwarciowego odtworzenia mocy 

czynnej można wykonać  albo w punkcie przyłączenia, albo na zaciskach poszczególnych jednostek 

modułu parku energii ( z wykorzystaniem modelu całej instalacji PPM lub bez). Zależy to  od sposobu 

implementacji komponentów instalacji fotowoltaicznej.  

Uwaga  

Wykaz urządzeń, które spełniają wymagania kodeksu sieciowego podano na stronie PTPiREE 

http://www.ptpiree.pl/opracowanie/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikaty   

II.4.Wymogi ogólne w zakresie przeprowadzania testów zgodności 

Dla modułów wytwarzania energii typu B zgodnie z art. 32 w przypadku nie otrzymania 

odpowiedniego certyfikatu, zgodnie procedurą „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w 

procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” na daną 

zdolność, wymaga się potwierdzenia spełnienia wymagań poprzez test zgodności realizowany w 

trybie uproszczonym zgodnie z tabelą 1. Sprawozdanie z testów zgodności realizowanych w trybie 

uproszczonym jest częścią dokumentu „PGMD”. 

II.4.1.Plan działań koniecznych do przeprowadzenia po stronie właściciela zakładu wytwarzania 

energii dla realizacji testów zgodności realizowanych w trybie uproszczonym PPM typu  B 

  W przypadku braku certyfikatu, na bazie programów ramowych w zakresie danej zdolności, należy 

przeprowadzić testy zgodności realizowane w trybie uproszczonym dla PPM typu B, a sprawozdanie z 

nich dołączyć odpowiednio do dokumentu instalacji lub dokumentu PGMD.  

http://www.ptpiree.pl/opracowanie/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikaty
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 Plan działań koniecznych do przeprowadzenia przez  właściciela zakładu wytwarzania energii w celu 

przeprowadzenia testów zgodności realizowanych w trybie uproszczonym: 

Przedstawiciele OSD powinni uczestniczyć w testach zgodności uproszczonych. OSD decyduje, czy 

jego przedstawiciele uczestniczą w testach w uzgodnionym terminie. Test zgodności uproszczony 

potwierdzający spełnienie wymagań dla którego określono, iż ma się odbywać w obecności 

przedstawiciela OSD musi odbyć się z zapewnieniem możliwości jego uczestnictwa. W przypadku nie 

spełnienia tego warunku, test nie będzie traktowany, jako test potwierdzający spełnienie wymagań. 

 Ogólne wymagania w zakresie przebiegu testów zgodności realizowanych w trybie uproszczony - 

wymagania w zakresie przebiegu testów powinny uwzględniać:  

a) w czasie trwania testu zgodności realizowanych w trybie uproszczonym nie należy przeprowadzać 

innych testów, które mogą mieć wpływ na jego wyniki; 

 b) strony uczestniczące w testach zgodności realizowanych w trybie uproszczonym powinny być 

poinformowane przez właściciela zakładu wytwarzania energii o obowiązujących zasadach i powinny 

mieć zapewnione odpowiednie środki ochrony, jeśli są one niezbędne; 

 c) testy zgodności realizowane w trybie uproszczonym co do zasady przeprowadzane są w 

rzeczywistych warunkach funkcjonowania modułu wytwarzania energii na obiekcie poprzez 

wykorzystanie rzeczywistych sygnałów wejściowych i monitorujących stan modułu wytwarzania 

energii. W przypadku, gdy pod względem technicznym nie ma możliwości przeprowadzenia danego 

testu przy użyciu rzeczywistego sygnału wejściowego (wymuszającego), wykorzystuje się symulację 

sygnału (np. częstotliwość w przypadku części testów LFSM-O).; 

d) w uzasadnionych ruchowo przypadkach, dopuszcza się powtórzenie danej próby w ramach 

testowanej zdolności. W przypadku negatywnego wyniku próby, dany test powinien zostać 

powtórzony w całości, biorąc pod uwagę zakres merytoryczny i funkcjonalny, który podlega 

sprawdzeniu w ramach testowanej zdolności; 

e) powinien być zapewniony udział odpowiednich osób przez właściciela zakładu wytwarzania 

energii, które są niezbędne do przeprowadzenia testu. Właściciel zakładu wytwarzania energii 

wskazuje osobę odpowiedzialną za zadawanie wymaganych wartości wejściowych w odpowiednich 

układach automatycznej regulacji; 

f) zakres danych niezbędnych do wykonania prób w ramach testu i ich oceny powinien być 

zapewniony zgodnie z wymaganiami OSD. Wielkości mierzone i rejestrowane mocy czynnej powinny 

być wartościami modułu wytwarzania mierzonymi na jego zaciskach (brutto) oraz w punkcie 

przyłączenia, zgodnie z definicją NC RfG (netto); 

g) Test będzie wykonywany przy uwzględnieniu istniejących warunków zewnętrznych w przypadku 

technologii wytwarzania dla której przedmiotowe warunki wpływają na zdolność do generacji mocy 

czynnej. Uwzględnienie wpływu warunków zewnętrznych może odbyć się na podstawie krzywych 

korekcyjnych dostarczonych do OSD w ramach sprawozdania z testów zgodności realizowanych w 

trybie uproszczonym; 

h) Ogólne warunki otoczenia przeprowadzania testów powinny być zgodne z odpowiednimi dla 

danych technologii wytwarzania PPM normami. 
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II.5. Kryteria oceny testów zgodności realizowanych w sposób uproszczony 

 

Podstawowe kryteria oceny są zgodne z wymaganiami NC RfG oraz szczegółowymi wymaganiami 

określonymi przez OSD. Test ten jest z definicji traktowany, jako całość i podlega jednoznacznej 

ocenie, tj. negatywnej lub pozytywnej. 

II.5.1. Zakończenie testów zgodności realizowanych w sposób uproszczony  

Na zakończenie testów zgodności realizowanych w sposób uproszczony sporządzany jest protokół z 

testu, w którym zawarta jest ocena wyniku testu zgodności, bazując na danych dostępnych w czasie 

testu. W uzasadnionych przypadkach, gdy zakres i sposób przeprowadzenia testu uniemożliwia 

jednoznaczną i ostateczną ocenę wyniku testu na obiekcie, w protokole zawierana jest wstępna 

ocena testu.  

Ostateczna ocena testu jest określana po analizie danych zgromadzonych podczas testu. Właściciel 

zakładu wytwarzania energii jest zobowiązany, w terminie określonym w protokole sporządzonym na 

zakończenie testu, dostarczyć OSD szczegółowe sprawozdanie z przebiegu testu. 

a) Pozytywny wynik testów zgodności jest warunkiem koniecznym do uzyskania:  

 ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B. 

b) Negatywny wynik testów zgodności skutkuje:  

 informacją o stwierdzonych niezgodnościach i konieczności złożenia poprawnego dokumentu 

PGMD dla modułów wytwarzania energii typu B. 

 

II.6.  Wymogi szczegółowe w zakresie testów zgodności modułu wytwarzania energii po 

incydentach lub niesprawnościach 

 

O konieczności przeprowadzenia testów zgodności w powyższych przypadkach decyduje OSD. 

Wymagania w zakresie przeprowadzania testów po incydentach (niesprawnościach) są analogiczne, 

jak w przypadku ogólnych zasad przeprowadzania testów zgodności modułu wytwarzania energii. 
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III. WYKAZ INSTRUKCJI I DOKUMENTÓW TECHNICZNYCH, KTÓRE 

POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE / ZGŁOSZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA 

ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W RAMACH 

PROCESU SPRAWDZENIA PRZYŁĄCZANEJ INSTALACJI ŹRÓDŁA 

WYTWÓRCZEGO DO SIECI OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA 

GÓRA” S.A.  (etap przed podaniem napięcia) 

 

Lp.  Nazwa instrukcji / dokumentu Moduł typ B 
 (od 0,2 MW do < 10 MW) 

[nn]4 [SN]5 

1 Uzgodniona dokumentacja projektowa obiektu w 
tym schemat elektryczny stacji oraz przyłącza i 
układu pomiarowego1 lub2 , jeśli jest wymagana w 
umowie o przyłączenie do sieci 

+ + 

2 Zatwierdzona Instrukcja Współpracy Ruchowej 
(IWR) 1 lub2 

+ + 

3 Uzgodniony i zatwierdzony harmonogram prób i 
testów, - jeżeli zgodność modułu wytwarzania nie 
będzie potwierdzona z wymogami NC Rfg (patrz 
punkt 4)1 lub2 

+ + 

4 • certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów 
NC Rfg urządzeń obiektu1 (inwertery, panele)1 

+ + 

5 Świadectwo wzorcowania przekładników 
napięciowych i/lub prądowych, jeśli urządzenia te 
stanowią własność podmiotu, którego 
sieć/instalacja jest przyłączana do sieci ECZG1 

+ + 

6 Protokół z pomiaru uziemienia przekładników 
napięciowych i prądowych3, 7 

+ + 

7 Protokół z pomiaru rezystancji izolacji obwodów 
wtórnych przekładników napięciowych i 
prądowych oraz ciągłości żył1, 7 

+ + 

8 Protokół z badania linii kablowej 3 , 6 - + 

9 Protokół badania transformatora 3, 6 - + 

10 Protokół badania urządzeń w stacji (rozdzielnic SN 
i nn, kabli połączeniowych, uziemień, ochrony 
przeciwporażeniowej) 3 , 7 

- + 

11 Protokół sprawdzenia telemechaniki (próby i 
sprawdzenia poprawności działania 
telesygnalizacji, telesterowania i telepomiarów 

między systemami SCADA OSD 
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. 
i wytwórcy bez sterowania mocy) 1, 7 

- + 

12 Protokoły sprawdzenia automatyki i zabezpieczeń 
EAZ (karta nastaw zabezpieczeń - w tym wydruk z 
zabezpieczeń ) 1, 7 

- + 
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13 Protokół badania rezystancji uziemień 3 , 7 - + 

14 Protokół z badań ochrony przeciwporażeniowej 
obiektu (lub oświadczenie o wykonaniu badań) 3, 7 

+ + 

15 Kopia zgłoszenia do urzędu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu robót budowlanych , jeśli było 
wymagane 3  

- + 

16 Oświadczenie kierownika robót / kierownika 
budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z 
uzgodnioną dokumentacją projektową, o 
zakończeniu prac, usunięciu sprzętu, materiałów i 
narzędzi oraz wyprowadzeniu ludzi z terenu ruchu 
elektrycznego i gotowości obiektu do podania 
napięcia1 lub 2 

+ + 

16 Protokoły badań urządzeń fotowoltaiki 
(rozdzielnic, falowników, parametrów paneli,  
kabli połączeniowych i stringów, połączeń 
ochronnych i wyrównawczych, uziemień, ochrony 
przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej 3 , 7 

  

Legenda: 

1 kopia 

 2oryginał 

 3 do wglądu  

4nn –napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV 

 5 SN – napięcie znamionowe wyższe niż1 kV i niższe niż 110 kV  

6Dokument aktualny, nie starszy niż 30 dni przed załączeniem napięcia  

7 Dokument aktualny, nie starszy niż 60 dni przed załączeniem napięcia 

+ wymagane 

- nie wymagane 
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IV. PROCEDURA UZYSKANIA POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA 

MODUŁÓW PARKU ENERGII TYPU B 

 

IV.1. Wybrane definicje: 

 

   Certyfikat sprzętu - oznacza dokument wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący dla 

sprzętu używanego w module wytwarzania energii, jednostce odbiorczej, systemie dystrybucyjnym, 

instalacji odbiorczej. W certyfikacie sprzętu określa się zakres jego ważności na poziomie krajowym 

lub na innym poziomie, na którym wybiera się określoną wartość z zakresu dopuszczonego na 

poziomie europejskim. W celu zastąpienia określonych części procesu weryfikacji spełnienia 

wymogów certyfikat sprzętu może uwzględniać modele potwierdzone rzeczywistymi wynikami 

testów.  

 PGMD „Dokument modułu wytwarzania energii” (ang. Power-Generating Module Document)           

- oznacza dokument przedstawiany przez właściciela zakładu wytwarzania energii właściwemu 

operatorowi systemu w odniesieniu do modułu wytwarzania energii typu B, potwierdzający, że 

wykazana została zgodność modułu wytwarzania energii z kryteriami technicznymi określonymi w 

niniejszym opracowaniu, a także dostarczający niezbędnych danych i poświadczeń, w tym 

poświadczenia zgodności.  

 PPM „Moduł parku energii”  - oznacza jednostkę 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. 

 Umowa przyłączeniowa - oznacza umowę między właściwym operatorem systemu a właścicielem 

zakładu wytwarzania energii, właścicielem instalacji odbiorczej lub operatorem systemu 

dystrybucyjnego, która obejmuje odpowiednie i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące zakładu 

wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego, przyłączenia systemu 

dystrybucyjnego. 

 Właściciel zakładu wytwarzania energii - oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną będącą 

właścicielem zakładu wytwarzania energii. 

 Właściwy operator systemu - oznacza operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu 

dystrybucyjnego, do którego systemu jest lub zostanie przyłączony(-a) moduł wytwarzania energii, 

instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny (tu: OSD EC „ZIELONA GÓRA” S.A.).  

 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. 

 Upoważniony podmiot certyfikujący - oznacza podmiot, który wydaje certyfikaty sprzętu i 

dokumenty modułu wytwarzania energii i który otrzymał akredytację od krajowej jednostki 
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stowarzyszonej w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008. 

  Poświadczenie zgodności - oznacza dokument dostarczany operatorowi systemu przez właściciela 

zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub 

właściciela systemu HVDC, określający aktualny stan w zakresie zgodności z odpowiednimi 

specyfikacjami i wymogami. 

 OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej (tu: OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.). 

 Zakład wytwarzania energii - oznacza zakład, który przekształca energię pierwotną w energię 

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. 

 

IV.1. Przepisy prawne 

 

NC RfG ( Kodeks Sieci ) dotyczący  wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 

zawiera przepisy dotyczące pozwoleń na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B w 

Art. 31 i Art. 32. 

IV.1.1.Przebieg procesu przyłączania zakładu wytwarzania energii 
 
Procedura przebiega w kilku etapach: 

 W celu przyłączenia zakładu wytwarzania energii typu „B” do sieci OSD wymagane jest:  
a) złożenie wniosku o przyłączenie na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo 
Energetyczne, 
 b) zawarcie umowy o przyłączenie (umowy umożliwiającej wprowadzenie energii do sieci), 
 
 a po wybudowaniu:  
c)wykonanie testów (wymaganych), 
d) zgłoszenie gotowości do przyłączenia (przez właściciela zakładu wytwarzania energii) do sieci OSD 
poprzez przedstawienie DOKUMENTU MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII (PGMD),  
e) zweryfikowanie przez OSD otrzymanych dokumentów,  
f) dokonanie czynności sprawdzenia poprawności pracy instalacji przez Komisję odbiorową, 

g) wydanie przez OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.  ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie, 
 h) zamontowanie, parametryzacja licznika energii elektrycznej, 
 i) zawarcie umowy dystrybucji, sprzedaży lub odpowiednio kompleksowej. 
 

IV.2.Uwarunkowania formalne wynikające z NC RfG 

 

IV2.1.Aby właściciel mógł wprowadzać wytworzoną energię elektryczną z modułu typu B o mocy 
≥1MW do <10MW do sieci OSD - warunkiem koniecznym jest posiadanie koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zainstalowanie, na 
własny koszt, układu pomiarowego na źródle wytwórczym. Szczegółowe informacje dotyczące 
uzyskania koncesji zamieszczone są na stronie internetowej URE. 
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IV.2.2.Zgodnie z zapisami art. 29 NC RfG, właściciel zakładu wytwarzania energii musi wykazać OSD, 

że spełnia wymogi określone w NC RfG oraz IRiESP/IRiESD poprzez pomyślne przeprowadzenie 

procedury pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączania modułu wytwarzania energii. 

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 41 NC RfG, OSD jest zobligowany do oceny zgodności modułu 

wytwarzania energii z wymogami mającymi zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia na 

etapie jego przyłączania jak i przez cały okres funkcjonowania zakładu wytwarzania energii. 

OSD ma prawo zażądać (na mocy zapisów NC RfG oraz IRiESP/IRiESD), aby właściciel zakładu 

wytwarzania energii przeprowadzał testy i symulacje, w celu oceny zgodności z wymogami 

technicznymi dotyczącymi danego modułu wytwarzania energii, według powtarzalnego planu lub 

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

może mieć wpływ na zgodność modułu wytwarzania energii z wymogami NC RfG oraz IRiESP/IRiESD. 

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

przez właściciela zakładu wytwarzania energii w ramach procesu weryfikacji. Dodatkowo, zgodnie z 

art. 42 NC RfG niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów zgodności określonych w 

NC RfG WOS ma prawo:  

 zezwolić właścicielowi zakładu wytwarzania energii na przeprowadzenie alternatywnej serii testów, 

 zobowiązać właściciela zakładu wytwarzania energii do przeprowadzenia dodatkowych lub 

alternatywnych serii testów,  

 zobowiązać właściciela zakładu wytwarzania energii do przeprowadzenia odpowiednich testów w 

celu wykazania osiągów modułu wytwarzania energii podczas eksploatacji opartej na paliwach 

alternatywnych lub mieszankach paliw. WOS i właściciel zakładu wytwarzania energii uzgadniają, 

które rodzaje paliwa mają być testowane. 

 

IV.3.Szczegółowa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla modułów typu B 

 

IV.3.1. Montaż modułu wytwarzania energii Montaż modułu wytwarzania energii (zam. instalacji) 

powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanych wykonawców posiadających doświadczenie w 

wykonywaniu tego typu instalacji. Jedynie wykonanie instalacji przez sprawdzonych wykonawców 

gwarantuje poprawność jej działania i bezpieczeństwo codziennej obsługi. Montaż instalacji należy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności zgodnie z wymaganiami 

NC RfG, IRiESD, wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszym dokumencie: „Kryteria oceny 

możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do 

sieci dystrybucyjnej średniego napięcia OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. , 

opublikowanymi na stronie internetowej ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. 

www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta   

oraz wydanymi warunkami przyłączenia i zasadami wiedzy technicznej. 

IV.3.2. Zgłoszenie modułu wytwarzania energii typu B do sprawdzenia przez OSD 
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. 

Po wykonaniu zakresu prac po stronie OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. właściciel 

zakładu wytwarzania informowany jest o wykonaniu przyłącza i gotowości do świadczenia usług 

dystrybucji przez OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. .  

http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
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Po otrzymaniu ww. informacji oraz po zrealizowaniu zakresu prac wynikającego z warunków 

przyłączenia właściciel zakładu wytwarzania energii składa do OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA 

GÓRA” S.A. oświadczenie o gotowości do przyłączenia wraz z załącznikami. 

Informacje zawarte w Oświadczeniu powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie 

zawierać błędów. Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone i 

poświadczone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku konieczności potrzeby uzupełnienia 

dokumentów o dodatkowe informacje, Właściciel zakładu wytwarzania energii będzie zobowiązany 

dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Właściciel zakładu 

wytwarzania energii zobowiązany jest do przekazania certyfikatów sprzętu. 

W przypadku nie otrzymania certyfikatu sprzętu wymaga się potwierdzenia spełnienia wymagań 

przez dostarczenie sprawozdania z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. 

IV.3.3.Weryfikacja dokumentów 

Dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym są to (oprócz certyfikatów) dokumenty 
zawierające : 

- projekt techniczny wykonawczy wraz z  specyfikacją techniczną i  parametrami technicznymi, 
charakterystykami ruchowymi i eksploatacyjnymi przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, oraz 
kartami katalogowymi ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC.  

- dokumenty wymienione w tabeli 1 w rozdziale III. niniejszego opracowania. 

Informacje zawarte w DOKUMENCIE MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII (PGMD) powinny być 
kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. Wszystkie załączniki muszą być 
sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego. W 
przypadku konieczności potrzeby uzupełnienia dokumentu PGMD o dodatkowe informacje, 
Właściciel zakładu wytwarzania energii będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub 
dokonać odpowiednich wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji złożone 
dokumenty nie będą stanowić podstawy do przyłączenia. 
UWAGA: Dokumenty wraz z załącznikami są weryfikowane pod względem jego kompletności. W 
przypadku negatywnej weryfikacji, Właściciel zakładu wytwarzania energii informowany jest o 
przyczynach jego odrzucenia i możliwościach poprawy składanych dokumentów. Data złożenia 
kompletnej dokumentacji jest datą przyjęcia PGMD do realizacji. 
Po przeprowadzeniu sprawdzenia poprawności dokumentów oraz prób funkcjonalnych w przypadku 
zakończenia procesu odbiorowego wynikiem pozytywnym, OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA 
GÓRA” S.A. wydaje Ostateczne pozwolenie na użytkowanie.  
 
IV.3.4.Dokonanie sprawdzenia instalacji 

Po pozytywnej weryfikacji Oświadczenia o gotowości do przyłączenia wraz z załącznikami, Komisja 

powołana przez OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. uzgadnia datę przeprowadzenia 

sprawdzenia instalacji. Sprawdzeniu podlegają urządzenia wyprowadzenia mocy, moduł wytwarzania 

energii wraz z układami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki i 

pozostałych układów wynikających z warunków przyłączenia.  

Sprawdzenie może być zakończone oceną pozytywną (bez usterek) lub negatywną (w przypadku 

stwierdzenia usterek). W przypadku sprawdzenia zakończonego oceną negatywną, orzeczenie 

Komisji sprawdzającej zostaje przekazane Właścicielowi zakładu wytwarzania energii, celem 

usunięcia braków i usterek wyszczególnionych w sporządzanym protokole. 
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Po usunięciu usterek, Właściciel zakładu wytwarzania energii, ma obowiązek ponownie zgłosić obiekt 

do sprawdzenia. Po pozytywnym sprawdzeniu przewodniczący Komisji sporządza protokół 

sprawdzenia, który jest przekazywany Właścicielowi zakładu wytwarzania energii. 

IV.3.5. Zawarcie terminowej umowy o świadczenie usług dystrybucji  

Pozytywne sprawdzenie instalacji Właściciela zakładu wytwarzania energii oraz wniesienie opłaty za 

przyłączenie (jeżeli jest ona wymagana) stanowi podstawę do zawarcia terminowej umowy o 

świadczenie usług dystrybucji. 

 Po zawarciu umowy następuje montaż/sprawdzenie i oplombowanie przez OSD 
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. układów pomiarowo-rozliczeniowych, oraz podanie 

napięcia na obiekt. Warunkiem niezbędnym do podania napięcia w obiekcie jest obustronne 

podpisanie terminowej Umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

IV.4. Testy urządzeń wytwórczych 

Dla modułów wytwarzania energii typu B zgodnie z art. 32 NC RfG w przypadku nie otrzymania 

odpowiedniego certyfikatu, zgodnie z procedurą w rozdziale  „II. Procedura testowania modułów 

parku energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania 

energii a operatorem  systemu na potrzeby testów” na daną zdolność, wymaga się 

potwierdzenia spełnienia wymagań poprzez test zgodności realizowany w trybie uproszczonym. 

Sprawozdanie z testów zgodności realizowanych w trybie uproszczonym jest częścią dokumentu 

PGMD. 

Dokument PGMD powinien zostać przekazany przez Właściciela zakładu wytwarzania energii do OSD 
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A., który dokonuje jego weryfikacji. Jeżeli weryfikacja 

dokumentu PGMD przebiegła pomyślnie, OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. wystawia 

i przekazuje Właścicielowi zakładu wytwarzania energii Ostateczne pozwolenie na użytkowanie. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumencie PGMD jest on odsyłany do Właściciela 

zakładu wytwarzania energii w celu uzupełnienia braków w dokumentacji lub poprawy.  
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V. PGMD - DOKUMENT MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII  

 

 

(Wzór) 

 

………..……………, dnia …………… roku 

 

Numer ……………………. (nadawany przez OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.) 

 

Dokument modułu wytwarzania energii - PGMD  

dla PPM typu B 

 

 

Pozytywna weryfikacja niniejszego dokumentu umożliwi OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” 

S.A. wydanie Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

 

 Pełna nazwa Właściciela zakładu wytwarzania energii 

 Siedziba i adres Właściciela zakładu wytwarzania energii 

 Miejscowość   

 Ulica  

 Poczta        Kod pocztowy 

 Nr NIP 

 KRS 

 Kontakt 

 Nr telefonu 

 Adres e-mail Właściciela zakładu wytwarzania energii 

 Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotowego dokumentu (zakres 
umocowania zawiera pełnomocnictwo – załącznik Nr …. do niniejszego dokumentu) 

 Imię  

 Nazwisko 
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 Pełna nazwa firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów (Nazwę firmy 
i dane adresowe wypełniać tylko gdy są inne niż Właściciela. Bezpośrednie dane kontaktowe 
do osoby upoważnionej wypełnić każdorazowo) 

 Siedziba i adres 

 Miejscowość   

 Ulica Nr 

 Poczta Kod pocztowy 

 Telefon   

 E-mail 
Informacje dotyczące modułu wytwarzania energii: 

 Nazwa Zakładu wytwarzania energii 

 Nr Punktu Poboru Energii (PPE) - zgodnie z umową: 
Załączniki: 

 

1. Uzgodnienie nastaw zabezpieczeń i regulacji odpowiednich dla punktu przyłączenia między OSD 
ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. a Właścicielem zakładu wytwarzania energii. 
 

2.  Certyfikat sprzętu - w przypadku poświadczenia zgodności spełnienia danego wymagania     
wykorzystując certyfikat sprzętu. Szczegóły określone zostały w procedurze dotyczącej testów 
opisanej w rozdziale  II i III niniejszego opracowania, dostępnej na stronie internetowej 
ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.  www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta  

„ KRYTERIA TECHNICZNE OCENY MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH DO SIECI 

DYSTRYBUCYJNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.”  

3.  Sprawozdanie z testów zgodności pokazujące osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne - w 
przypadku poświadczenia zgodności spełnienia danego wymagania przeprowadzając testy.  

4.  Poświadczenie zgodności 

5. Inne  
 

Dane i podpisy osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo. 

 

 

 

 

 

http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
http://www.ec.zgora.pl/obsluga-klienta
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VI. Informacja dla właścicieli modułów 
wytwarzania energii typu B  

VI.1. Wybrane definicje: 

 Moduł wytwarzania typu B– moduł, którego maksymalna moc czynna wynosi co najmniej 0,2 MW, 

ale jest mniejsza niż 10 MW, a napięcie w miejscu odbioru mniejsze od 110kV. 

 MWE – moduł wytwarzania energii 

 OSD – Operator Sieci Przesyłowej 

 PPM -  „Moduł parku energii”  - oznacza jednostkę 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 lub 

systemu dystrybucyjnego. 

 SGU – to znaczący użytkownicy sieci, czyli uczestnicy rynku, w tym m.in. wytwórcy, odbiorcy i inne 
podmioty, których działalność ma wpływ na funkcjonowanie systemu przesyłowego. 

 SO GL - Wytyczne Eksploatacji Sieci Przesyłowej Energii Elektrycznej -  to kodeks operacyjny, który 
określa wymagania dla OSP, OSD oraz tzw. znaczących użytkowników sieci (SGU) 

 

VI.2. Wymagania prawne. 

Zgodnie zapisami  Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego 
wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: wytyczne SO GL), które 
określają wymagania współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych (OSP), 
dystrybucyjnych (OSD) oraz  tzw. „significant grid user” (SGU), czyli znaczących użytkowników sieci, 
których działalność ma wpływ na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

 Jedną z ważniejszych grup opisanych w kodeksie SO GL zaliczonych do SGU stanowią użytkownicy 
posiadający jednostki wytwórcze typu B, C i D. Do jednostek tych zalicza się wszystkie moduły 
wytwarzania energii (dalej: MWE), których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwórczego energii 
elektrycznej  jest większa lub równa 0,2 MW. 

VI.3. Obowiązki właściciela MWE 

Wszystkie informacje dla małych instalacji zawarte są w opracowaniu URE „Pakiet informacyjny 
(Rejestr MIOZE)”.  

VI.3.1. Najważniejsze obowiązki: 

a) Właściciele modułów wytwarzania energii typu B są zobowiązani -  jako użytkownicy SGU 
przyłączeni bezpośrednio lub pośrednio do systemu dystrybucyjnego ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA 
GÓRA” S.A. - do przekazywania danych planistycznych (planowanej generacji z uwzględnieniem 
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potrzeb własnych oraz dyspozycyjności – planowanych przestojów) swoich jednostek wytwórczych na 
kilka dni naprzód na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych.  

Prognozy zbierane w ramach obowiązku SOGL operatorzy mają wykorzystywać do bilansowania sieci. 
OSD przekazują je do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, czyli operatora sieci przesyłowej (OSP).  

– OSP wykorzystuje pozyskane dane do zapewnienia odpowiedniego bilansu mocy w KSE. OSD są 

uczestnikami procesu wymiany danych planistycznych, które w OSD są weryfikowane, agregowane i 

następnie przekazywane do OSP oraz są także wykorzystywane przez OSD dla potrzeb prowadzenie 

ruchu sieci dystrybucyjnej. 

 

b) Prognozy wytwórców energii na potrzeby realizacji obowiązku SOGL powinny być możliwie 

najbardziej precyzyjne, uwzględniające charakter źródła. 

W przypadku elektrowni fotowoltaicznych istotne informacje dla prognozy to: 

 lokalizacja, moc znamionowa, typ zainstalowanych modułów PV, azymut, kąt nachylenia, straty w 

przesyle oraz potrzeby własne. Podstawowe dane to godzina wschodu i zachodu słońca, kąt padania 

promieni słonecznych, irradiacja, temperatura oraz inne współczynniki. 

Prognozowanie produkcji energii elektrycznej jest często wykonywane za pomocą zaawansowanych 

algorytmów uczenia maszynowego w oparciu o dynamiczne modele meteorologiczne oraz 

charakterystykę źródła. Każdorazowo istotne są również informacje o planowanych przerwach w 

pracy źródeł. 

Tworzenie analiz we własnym zakresie może wiązać się z kosztami wynikającymi z zakupu 

odpowiedniego oprogramowania lub kosztów zlecenie opracowania procedury i wysyłania prognoz 

przez firmę zewnętrzną. 

VI.4. Sprawozdania i obowiązki wiążące się z wpisaniem wytwórcy do Rejestru 

Właściciel MWE musi: 

- przekazywać Prezesowi URE sprawozdania półroczne zawierające informacje, o których mowa w 
art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy OZE, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza;  

- przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy OZE, 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. 

Sprawozdania półroczne, wskazane wyżej,  Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 
małych instalacji przesyła do tej komórki Urzędu, która dokonała wpisu wytwórcy do rejestru, to jest 
do Oddziału Terenowego URE. 

VI.5. Przyjmowanie danych planistycznych 

- OSD ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. realizując obowiązki wynikające z wytycznych SOGL 
oraz zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki regulacji ustanowionej na podstawie 
art. 40 ust. 5 przedmiotowego kodeksu w dniu 15.03.2019 r., a także zmian wprowadzonych kartą 
aktualizacji CK 12/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej informuje, że jako 
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Operator Systemu Dystrybucyjnego jest zobowiązana do przyjmowania danych planistycznych 
od właścicieli jednostek typu B.  

- Dane planistyczne muszą być przekazywane od chwili przyłączenia modułu wytwarzania typu B  
do sieci.  

VI.6. Sposób przekazywania danych:  

- przez skrzynki e-mail lub dedykowany portal do przekazywania danych planistycznych przez 
właścicieli modułów wytwarzania energii lub firm przekazujących dane planistyczne w imieniu 
właścicieli MWE.   

 


