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Plan prezentacji

 Powitanie uczestników i wprowadzenie.
 Omówienie dokumentu „Plan testów” i wytycznych dla jego realizacji.
 Omówienie sposobu wypełniania formularza „Harmonogramu testów” dla PGM
wyznaczonych jako SGU.

 Omówienie sposobu wypełniania „Raportu z testów”.
 Omówienie roli właściwego operatora systemu elektroenergetycznego.
 Podsumowanie prezentacji.
 Panel pytań i odpowiedzi (około 30 minut).

 Pożegnanie i zakończenie spotkania.
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NC ER – podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci
dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych [NCER]
- artykuł 43 pkt. 2

„W terminie do dnia 18 grudnia 2019 r. każdy OSP określa plan testów w porozumieniu z OSD, SGU
zidentyfikowanymi zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 23 ust. 4, z dostawcami usług w zakresie ochrony i
dostawcami usług w zakresie odbudowy.
W planie testów określa się, które urządzenia i zdolności wytwórcze istotne z punktu widzenia planu obrony
systemu i planu odbudowy wymagają objęcia testami.”
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NC ER – Plan Testów zatwierdzenie przez Prezesa URE

12 grudnia 2019 r. – przedłożenie Planu Testów do zatwierdzenia przez Prezesa URE
https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/2019_Plan_testow_z_zalacznikami_zat.pdf

11 sierpnia 2020 r. – zatwierdzenie Planu Testów przez Prezesa URE
https://www.pse.pl/documents/20182/772550737/NCER_art_43_2_Plan_testow.pdf

1 listopada 2020 r. – wejście w życie Planu Testów
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Plan testów – zakres podmiotowy obowiązywania

 Operator Systemu Przesyłowego (OSP),
 Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych (OSD),
 Właścicieli SGU, objętych Wykazem SGU,

 Dostawców usług w zakresie obrony systemu,
 Dostawców usług w zakresie odbudowy,
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Ramowe zasady wynikające z „Planu testu”

 Opracowanie harmonogramu testowania – obiektów, zdolności, środków
 Testowanie
 Przeprowadzenie testu.
 Sporządzanie protokołów z testu.
 Plan naprawczy, jego wdrożenie i powtórzenie testu dopóki nie będzie potwierdzone
spełnienie wymagań.

 Raportowanie
 Coroczna informacja zbiorcza o przeprowadzonych testach
 Zasada przekazywania raportów
 Konieczność przekazywania programów naprawczych
protokołów z wynikiem negatywnym

w

przypadku

przekazywania
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Opracowanie harmonogramu testu modułów
wytwarzania energii (SGU)

 Opracowanie harmonogramu testowania zdolności
 każdego roku na okres kolejnych 5 lat (krocząco) właściciele tworzą harmonogram
testów,
 do 30 listopada roku poprzedzającego – właściciele przekazują harmonogram do
właściwego OSD do którego są przyłączeni
 do 10 grudnia – OSDn przesyła do OSDp zbiorczy harmonogram
 do 31 grudnia – OSDp przesyła do OSP
 do 31 stycznia roku bieżącego – OSP opracowuje zbiorczy „Harmonogram testów
SGU”, obejmujący bieżący rok i 4 kolejne.
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Raportowanie z testowania zgodności

 do 31 marca roku następującego – coroczna informacja o przeprowadzonych testach
obiektów i ich wynikach (protokoły, informacje zbiorcze)
 podmiot będący właścicielem obiektu, inny niż OSD, przekazuje do właściwego
operatora systemu

do 10 kwietnia każdego roku – OSDn przekazuje do OSDp informację zbiorczą ze swego
obszaru działania.

 do 30 kwietnia każdego roku – OSDp przekazuje do OSP informację zbiorczą ze swojego
obszaru działania (uwzględniając m.in. także informacje przekazane przez OSDn)
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Testowanie zgodności zdolności modułów
wytwarzania energii
a. moduły wytwarzania energii (PGM) podlegające wymaganiom IRiESP,

b. moduły wytwarzania energii dostawców usług, na podstawie umów zawartych zgodnie z
„Warunkami działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy”,

c. moduły wytwarzania energii (PGM) podlegające wymaganiom NC RfG.
 Moduły typu C i D.
 Wskazane moduły typu B.

Szablony na stronie PSE:
 https://www.pse.pl/documents/20182/c0f342d5-45c9-4939-9f40119685704523?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
 https://www.pse.pl/documents/20182/818831e4-49b2-419c-b3d9a570378482c3?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
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Testowanie zgodności ...

 Kluczowa rola wykazu SGU – w zakresie testowania zdolności PGM i PPM
 Wykaz SGU określa zakres wymagań dla testowanych zdolności PGM lub PPM.
 Testowaniu podlegają zdolności PGM lub PPM oznaczone znakiem „+” w wykazie SGU.
 Planowanie w harmonogramie wykonujemy tylko dla zdolności oznaczonych znakiem „+” w
wykazie SGU.
 Raportowanie testów okresowych i wykonujemy tylko dla wdrożeń oznaczonych terminem i
zdolności oznaczonych znakiem „+” w wykazie SGU.
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Przygotowanie harmonogramu testów

 Harmonogram testów przygotowujemy:
 Na okres 5-letni
 W uzgodnieniu z operatorem systemu elektroenergetycznego, właściwym dla miejsca przyłączenia
PGM lub PPM
 Zgodnie z szablonem opublikowanym na stronie https://www.pse.pl/er w sekcji „Plan testów”
 Przesyłamy do operatora systemu elektroenergetycznego, właściwego dla miejsca przyłączenia
PGM lub PPM.
 W terminie przewidzianym w Planie testów.
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Wytyczne dla testowania

Wytyczne dla testów wg. IRiESP:





Załącznik nr 1. do Planu testów - Tabela 3 i 4.
Zapisy IRiESP w zakresie wymagań określonych w wykazie SGU.
Zapisy IRiESP w zakresie testowania.
Szczegółowy program testu- opracowywane na podstawie ww. zapisów.

Wytyczne dla testów wg. NC RfG
Załącznik nr 1. do Planu testów - Tabela 1 i 2.
Zapisy NC RfG w zakresie wymagań dla PGM/PPM oraz testowania.
Zapisy Wymogów ogólnego stosowania … .
Procedura testowania … i Ramowe programy testów NC RfG – dostępne na stronach
https://www.pse.pl/dokumenty w zakładce „Kodeksy Sieci -> NC RfG”
 Szczegółowe programy testów - opracowywane na podstawie ww. zapisów.





Wytyczne dla testów wg. art. 4 ust. 4 NC ER
 Załącznik nr 1. do Planu testów - Tabela 4.
 Zapisy zatwierdzonego przez Prezesa URE dokumentu wg art. 4.ust. 4. NC ER (Warunki działania w
charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy).
 Szczegółowe programy testów - opracowywane na podstawie ww. zapisów

Udział firmy eksperckiej,
 Pkt 2.2.3.3.2.4.8. IRiESP.
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Protokół z testów

Załącznik nr 4
Wzór protokołu z testowania SGU
Nazwa firmy
Nazwa obiektu / kod
Cel weryfikacji
[zdolność określona w
Wykazie SGU*]
Data przeprowadzenia
Ocena procesu
Zakres i ocena
weryfikacji

Wzór protokołu testowania
zamieszczona w Planie
testów – Załącznik 4.

Wykaz przeprowadzonych
sprawdzeń (**)

Wynik testu/próby
(pozytywny/negatywny)

Sprawdził
(podpis)

Np. Test rozruchu
autonomicznego

Wynik końcowy testu

Sprawdził (data, podpis):

(pozytywny/negatywny)
Uwagi

Zatwierdził (data, podpis):

(*) – Wykaz SGU - dokument opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4
lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks
sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych i zatwierdzony
przez Prezesa URE
(**) – zdolności wskazane w Wykazie SGU
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Wyniki testów

 Wynik testu pozytywny
Protokół z testu
Dokumentacja testu (sprawozdania, wykresy itd.).
Raport roczny z wykonanych testów – Załącznik 3 do Planu testów.
Przesłanie raportu rocznego wraz z załącznikami (protokoły, sprawozdania, programy naprawcze)
do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego – w terminie określonym w Planie
testów.
Wynik testu negatywny
 Protokół/notatka z testu
 Dokumentacja testu (sprawozdania, wykresy itd.).
 Program naprawczy
 Przesłanie do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego – w terminie określonym w
Planie testów.
 Uzgodnienie z właściwym operatorem systemu elektroenergetycznego nowego terminu testów po
wdrożeniu programu naprawczego.
 Wykonanie powtórnego testu.
 Uwzględnienie nieudanego testu w raporcie rocznym z testów.
 Przesłanie raportu rocznego wraz z załącznikami (protokoły, sprawozdania, programy naprawcze)
do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego – w terminie określonym w Planie
testów.
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Plan testów SGU wytwórcy - podsumowanie

 Rola właściwego operatora systemu elektroenergetycznego
 Zebranie Harmonogramów testów od wytwórców przyłączonych do własnej sieci i sieci.
 Opracowanie harmonogramu testów SGU wytwórców przyłączonych do własnej sieci.
 Przesłanie Harmonogramów testów SGU wytwórców do operatora systemu elektroenergetycznego
do którego przyłączona jest sieć OSDn.
 OSDp Opracowuje Harmonogram testów SGU wytwórców przyłączonych do własnej sieci oraz sieci
OSDn – na podstawie otrzymanych harmonogramów.
 OSDp – przesyła Harmonogram testów SGU wytwórców, do OSP, w terminie określonym w Planie
testów.
 OSP prowadzi harmonogram dla całego KSE.
 Właściwy operator systemu uczestniczy w testach SGU wytwórców - przedstawiciele.
 OSP uczestniczy w testach wytwórców przyłączonych do sieci OSD – jeśli właściciele SGU
posiadają umowę na dostawę usług dla OSP lub OSD i właściciel SGU uzgodnią z OSP udział
przedstawicieli OSP w testach.
 OSDp przesyła do OSP raporty roczne z testów przeprowadzonych przez SGU przyłączonych do
jego sieci i sieci OSDn z jego obszaru działania.
 OSP prowadzi raport dla całego KSE.
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Plan testów SGU wytwórcy - podsumowanie

 Planowanie





 Harmonogram testów na okres 5 lat.
 Coroczna aktualizacja Harmonogramu testów.
 Terminy przesłania do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego Harmonogramu
testów określone w Planie testów.
Realizacja
 Uzgodnienie z właściwym operatorem systemu elektroenergetycznego szczegółowego zakresu
testów oraz terminu ich przeprowadzenia.
 Opracowanie szczegółowego programu testów – firma ekspercka zgodnie z IRiESP.
 Umożliwienie przedstawicielom właściwego operatora systemu elektroenergetycznego udziału w
testach.
 Przeprowadzenie testów.
 Protokół z testów – sporządzony wspólnie przez przedstawicieli Wytwórcy, Właściwego Operatora i
firmy eksperckiej.
Raportowanie
 Dokumentacja z testów.
 Program naprawczy i ponowna realizacja testów po usunięciu usterek.
 Raport roczny z wykonanych testów – Załącznik 3 do Planu testów.
 Przesłanie dokumentacji do właściwego operatora systemu elektroenergetycznego – w terminie
określonym w Planie testów.
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Zapraszamy do aktywnego udziału w bloku
pytań i odpowiedzi

Dziękuję za uwagę
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