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Nowe wymogi dla przyłączania jednostki wytwórczej 

wynikające  z NC RfG

Wstęp
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Zakres i harmonogram zadań do realizacji

Rozporządzenie

Wymogi ogólnego 

stosowania 

Klasyfikacja jednostki 

jako istniejąca

Progi mocowe 

jednostek typu B,C,D

Okres przejściowy
3

3

2016

II kw. III kw. IV kw.

1

2017

I kw. II kw. III kw.

2018

I kw. II kw. III kw. IV kw.

2019

I kw. II kw. III kw. IV kw.

2

Przygotowanie wymogów ogólnego stosowania

Okres zgłoszenia instalacji istniejących  Nowa instalacja

Wypracowanie progów mocowych

27.04.2016 – Opublikowanie rozporządzenia1

17.05.2016 – Wejście w życie rozporządzenia2

27.04.2019 – Rozpoczęcie stosowania wymogów 3
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Główne obszary NC RfG

Wymogi 
techniczne

Wymogi ogólne

Źródła 
synchroniczne

Źródła nie-
synchroniczne

Farmy Wiatrowe 
Morskie

Procedury
przyłączania

Nowe jednostki 
wytwórcze

Istniejące 
jednostki 

wytwórcze

Weryfikacja 
spełnienia 
wymogów

Monitoring 
spełnienia 
wymogów

Testy obiektowe

Badania na 
modelach

Derogacje

Tryb składania 
wniosków i 

rozpatrywania

Kryteria 
udzielania 
odstępstw, 

rejestr  - URE

Kontrolna rola 
ACER
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Wymogi ogólnego stosowania

Wymagania 
techniczne

Wymagania 
szczegółowe 

(pełne)

obowiązkowe opcjonalne

Wymagania 
ramowe 

(nie - pełne)

obowiązkowe opcjonalne

Opracowanie wymogów 

ogólnego stosowania
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Zakres podmiotowy NC RfG

Wymagania dotyczą nowych jednostek wytwórczych, nie dotyczą 
istniejących, za wyjątkiem:

Modernizowanych jednostek typu C i D 

– właściciel zgłasza do OSD/OSP plan modernizacji

– jeśli OSD/OSP oceni, że nowa umowa przyłączeniowa jest 
wymagana składa wniosek do URE

– URE decyduje, czy zmiana umowy przyłączeniowej jest niezbędna i 
które wymagania NC mają mieć zastosowanie w danym przypadku 
biorąc pod uwagę zakres modernizacji

Dla których na poziomie krajowym rozszerzono zakres stosowania na 
istniejące podmioty

− „żeby sprostać faktycznym zmianom w systemie związanymi z 
rozwojem  odnawialnych źródeł energii, inteligentnych sieci, 
generacji w sieci dystrybucyjnej”

− Proces ten może być uruchamiany przez OSP co 3 lata

Wniosek 
OSP do 

URE
CBA

Publiczne 
konsultacje

OSP Raport  z 
publicznych 

konsulatcji (6 m-cy)

URE 

Decyzja 

(3 m-ce)

Okres 
przejściowy 
– do 2 lat
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Zakres podmiotowy Kodeksu

• Instalacja jest już przyłączona do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu.

• Właściciel nieprzyłączonej zakładu wytwarzania zawarł ostateczną i

wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia wytwórczego w terminie do

dwóch lat od wejścia w życie NC RfG – tj. do 17 maja 2018 r., po czym

powiadomi o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego

OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego

rozporządzenia – tj. do 17 listopada 2018 r.

Zgodnie z zapisami Kodeksu na potrzeby jego stosowania 

instalację wytwórczą  uznaje się za istniejącą, jeżeli (art. 4 

ust. 2):
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Główne działania w celu wdrożenia

• opracowanie wymogów ogólnego stosowania (art. 7);

• dokonanie kwalifikacji instalacji jako nowych/istniejących (art. 4 ust. 2);

• wypracowanie progów mocowych B,C,D  (art. 5);

• opracowanie kryteriów udzielania odstępstw od obowiązków wynikających 

z Kodeksu (art. 61);

• Upublicznienie przez OS wykazu dokumentów i informacji, które wytwórca 

ma przedstawić w procesie weryfikacji wymagań, w tym w szczególności:

• Zasady wykorzystania certyfikatów

• Zasady wykonywania testów – podział obowiązków między OS a 

właścicielem zakładu wytwarzania

Główne działania do realizacji w ramach wdrażania:



9

Wybór wartości progów mocy maksymalnych

• Wartość progu mocy maksymalnej została jednoznacznie określona tylko dla modułów 

wytwarzania energii typu A i wynosi 0,8 kW

• Pozostałe wartości progów mocy maksymalnej, zgodnie z art. 5 ust. 3 NC RfG, określa 

operator systemu przesyłowego, przy współpracy z OSD oraz sąsiednimi OSP

• Max wielkości określone zostały w art. 5 ust. 2 NC RfG

• Po opracowaniu propozycji progów mocy maksymalnych OSP zobowiązany jest do 

przeprowadzenia publicznych konsultacji i przygotowania raportu z konsultacji

• Przedłożenie do zatwierdzenia propozycji progów do URE

* - jako jednostki typu D kwalifikowane są wszystkie jednostki przyłączone do sieci o 

napięciu 110 kV i wyższym
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Tryb procedowania

• Powołano zespół roboczy – zainicjowanie procesu pismem z dn. 

29.08.2016 r.

• OSD zrzeszeni w PTPiREE,

• OSD przyłączeni do sieci przesyłowej

• OSDNEE – przedstawiciele pozostałych OSD

• Powołanie zespołu ds. kodeksów przyłączeniowych w ramach 

PTPiREE

• zlecenie realizacji pracy „Optymalny dobór wartości progu mocy 

dla modułów wytwarzania energii typu B dla KSE”

• Otwarcie procesu publicznych konsultacji

------------------------------------------------------------------------------------

• Zamkniecie konsultacji 26.02.2018 i opracowanie raportu z 

konsultacji

• Przedstawienie propozycji progów sąsiednim OSP

• Przedstawienie propozycji progów do akceptacji URE – 17.05.2018

Progi mocowe B, C,D
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Wypracowane przez PSE S.A. w porozumieniu z OSD 

wartości progów mocy maksymalnej

Obszar

Wartość mocy 

maksymalnej, 

począwszy od której 

moduł wytwarzania 

energii zalicza się do 

typu B

Wartość mocy 

maksymalnej, 

począwszy od której 

moduł wytwarzania 

energii zalicza się do 

typu C

Wartość mocy 

maksymalnej, 

począwszy od której 

moduł wytwarzania 

energii zalicza się do 

typu D

Polska 0,2 MW 10 MW 75 MW 



12

Okres konsultacji: 25.01.2018 – 26.02.2018 r.

Propozycja progów mocowych wraz 

z uzasadnieniem dostępna na 

stronach internetowych PSE SA.

https://www.pse.pl/konsultacje-

aktywne/publiczne-konsultacje-ws.-

propozycji-progow-mocy-

maksymalnych-dla-modulow-

wytwarzania-energii-typu-b-typu-c-

oraz-typu-d

Uwagi do propozycji progów mocy 

maksymalnych można zgłaszać 

drogą e-mail na adres: 

implemetacjaRfG@pse.pl w terminie 

do dnia 26.02.2018 r.

Publiczne konsultacje progów mocowych

https://www.pse.pl/konsultacje-aktywne/publiczne-konsultacje-ws.-propozycji-progow-mocy-maksymalnych-dla-modulow-wytwarzania-energii-typu-b-typu-c-oraz-typu-d
mailto:implemetacjaRfG@pse.pl
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Główne działania w celu wdrożenia

• Wypracowanie progów mocowych B,C,D  (art. 5);

• opracowanie wymogów ogólnego stosowania (art. 7);

• dokonanie kwalifikacji instalacji jako nowych/istniejących (art. 4 ust. 2);

• opracowanie kryteriów udzielania odstępstw od obowiązków wynikających 

z Kodeksu (art. 61);

• Upublicznienie przez OS wykazu dokumentów i informacji, które wytwórca 

ma przedstawić w procesie weryfikacji wymagań (art. 41. ust. 3), w tym w 

szczególności:

• Zasady wykorzystania certyfikatów

• Zasady wykonywania testów – podział obowiązków między OS a 

właścicielem zakładu wytwarzania

Główne działania do realizacji w ramach wdrażania:
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Wymogi ogólnego stosowania, art. 7 NC RfG

W jakim terminie mają zostać opracowane?

Kto wypracowuje wymogi?

Czy i kiedy mogą zostać zmienione?

Organ zatwierdzający - URE
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• Inicjacja procesu – komunikat PSE z dn. 15.09.2017 r.

• Spotkania konsultacyjne z przedstawicielami OSD (PTPiREE i OSDNEE)

– spotkanie otwierające 21.09.2017 i zamykające 7 grudnia 2017

• Spotkania z przedstawicielami Wytwórców (i OSD)

• PTEZ, TGPE, TEW, TRMEW, PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTMEW, oraz 

PTPiREE i OSDnEE

• Spotkania końcowe zaplanowane na koniec lutego 2018 r.

• Zgłaszanie propozycji zmian zapisów, poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej www.pse.pl

• Termin zakończenia opiniowania: 31.12.2017 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

• Planowany termin opracowania końcowych propozycji: 28.02.2017

• Prezentacja końcowych wymogów, w tym zgłoszonych uwag 

przedstawicielom sektora: luty/marzec 2018

• Przedstawienie propozycji wymogów do zatwierdzenia URE: 17 maja 2018

(dopuszczalny czas zatwierdzania przez URE: 6 miesięcy)

Tryb wypracowywania wymogów

http://www.pse.pl/
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Okres opiniowania: 15.09.2017 – 31.12.2017 r.

https://www.pse.pl/rfg

• Propozycja wymogów 

ogólnego stosowania NC RfG

• Prezentacje ze spotkań

• Bieżące informacje, w tym 

zaproszenia na spotkania

Opiniowanie propozycji wymogów

https://www.pse.pl/rfg
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Zakres i harmonogram zadań do realizacji

Rozporządzenie

Wymogi ogólnego 

stosowania 

Klasyfikacja jednostki 

jako istniejąca

Progi mocowe 

jednostek typu B,C,D

Okres przejściowy
3

3

2016

II kw. III kw. IV kw.

1

2017

I kw. II kw. III kw.

2018

I kw. II kw. III kw. IV kw.

2019

I kw. II kw. III kw. IV kw.

2

Przygotowanie wymogów ogólnego stosowania

Okres zgłoszenia instalacji istniejących  Nowa instalacja

Wypracowanie progów mocowych

27.04.2016 – Opublikowanie rozporządzenia1

17.05.2016 – Wejście w życie rozporządzenia2

27.04.2019 – Rozpoczęcie stosowania wymogów 3

Upublicznienie przez OS wykazu 

dokumentów i informacji, które 

wytwórca ma przedstawić w 

procesie weryfikacji wymagań
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Konsekwencje wdrażania Kodeksu NC RfG

W konsekwencji wdrażania Kodeksu powstanie konieczność

dostosowania IRiESP i IRiESD oraz umów do warunków wynikających z

Kodeksów – dopasowane będą musiały zostać wszystkie zapisy, które

byłyby sprzeczne (lub pokrywałyby się) z Kodeksem lub z produktami

przyjętymi na podstawie Kodeksu (art. 71).

Krajowa regulacja

Krajowa 
implementacja

KE
Rozporządzenie

Komisji UE 2016/631 
NC RfG

Wymogi ogólnego 
stosowania 

NC RfG

IRiESP IRiESD Umowy

Zmiana regulacji 
krajowych – ustawa 
Prawo Energetyczne
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Fakultatywne działania Państwa Członkowskiego

• Nadanie Prezesowi URE kompetencji do badania, czy instalacja powinna

zostać uznana za nową czy za istniejącą.

• Przeniesienie kompetencji do zatwierdzania wymogów wynikających z

Kodeksów Sieci z organu regulacyjnego na inny organ.

• Wprowadzenie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE

szczegółowych wymogów dotyczących konkretnych instalacji.

• Przeniesienie odpowiedzialności za wypracowanie wymogów

ogólnego stosowania z OSD na OSP.

• Przeniesienie kompetencji w zakresie przyznawania odstępstw z organu

regulacyjnego na inny organ.

• Wydawanie dokumentu PGMD przez podmiot certyfikujący

• Weryfikacja modeli jednostek przez podmiot certyfikujący

W NC RfG przewidziane są następujące możliwości decyzji

Państwa Członkowskiego:



Jerzy Rychlak| jerzy.rychlak@pse.pl | +48 22 242 14 40 | DO-PB/WSR

Dziękuję za uwagę


