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W niniejszej prezentacji 
Rozporządzenie –> 
Rozporządzenie Komisji UE 2016/631 z dnia 14 
kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci 
dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia 
jednostek wytwórczych do sieci, znane także pod 
nazwa Kodeks sieciowy Wymagania dla 
wytwórców (w skrócie NC RfG)



Rozporządzenie Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
Brak harmonizacji z normą

Rozwinięcie wymagań technicznych:
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 - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki  DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 
stycznia 2019 r.











NC RFG

OS określa treść dokumentu odbiorowego, w tym 
definiuje zasady stosowania certyfikatów





Założenia wykorzystania certyfikatów

Cel:
jednolite zdefiniowanie zasad wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania  modułów wytwarzania 
energii (PGM) do KSE, w szczególności dla modułów wytwarzania energii (PGM) typu A i B, przyłączanych 
do sieci nn i SN

• Zasady akredytacji podmiotów certyfikujących i certyfikacji bazują na rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającego wymagania w zakresie 
akredytacji i nadzoru rynku

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodności i nadzoru rynku

• Polskie normy PN-EN/ISO/IEC 17065, PN-EN/ISO/IEC 17067 -> ocena zgodności

• Dokument opisuje wyłącznie zasady wykorzystania certyfikatów w procesie weryfikacji spełnienia 
wymogów Rozporządzenia 

• Dokument nie reguluje kwestii związanych z realizacją testów obiektowych, które są uregulowane w 
odrębnym dokumencie- „Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem 
obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby 
testów” 

• Norma PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r. -> deklaracje



Wprowadzono wymagania w zakresie certyfikacji urządzeń wytwórczych

- jednolite zdefiniowanie zasad wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania 
modułów wytwarzania energii do KSE

- wykorzystanie certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii 
(PGM) do sieci, przyniesie wymierne korzyści operacyjne zarówno dla właściciela 
zakładu wytwarzania energii oraz właściwego operatora systemu (właściwy OS)

- uproszczenie procesu przyłączania, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej 
jakości poszczególnych Komponentów wchodzących w skład PGM oraz całej 
instalacji wytwórczej

Założenia wykorzystania certyfikatów



Założenia wykorzystania certyfikatów

Sprawdzenie zdolności jednostki wytwórczej:

(KPT) Komponenty podlegające testowaniu– pojedynczy komponent lub pełny zestaw 
komponentów, których właściwości i cechy warunkują zapewnienie danej zdolności 
całej jednostki wytwórczej i/lub PGM. KPT mogą obejmować także urządzenia potrzeb 
własnych i ogólnych jednostki wytwórczej

• Dopuszcza się zastąpienie pełnego testu testem układu elektrycznego na 
wytypowanych komponentach podlegających testowaniu (KPT), który zakłada się  
będzie miał charakter badania typu

• KPT dobierać tak, aby ocena i wyniki badań były wiarygodne

np. inwerter fotowoltaiczny testowany na źródle prądu stałego symulującym panel 
fotowoltaiczny
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Sprawdzenie zdolności jednostki wytwórczej:
Zasada:
• Upoważniona jednostka certyfikująca potwierdza spełnianie wymagań

• Podstawą są badanie pomiarowe, opcjonalnie uzupełnione badaniami modelowymi 
na zwalidowanych modelach -> dopuszcza się zastosowanie symulatora systemu 
(ang. Real Time Simulator) jako metody alternatywnej do badań pomiarowych

• Badania pomiarowe tj. pełny test oraz test układu elektrycznego KPT  mają być 
wykonane w formie:

a. badań laboratoryjnych: 
- Rekomenduje się laboratorium akredytowane, zgodnie z normą PN-EN/ISO/IEC 

17025  w odpowiednim zakresie akredytacji lub 
- Laboratorium producenta
b. testu polowego – wyłącznie pod nadzorem jednostki nadzorującej, w rozumieniu 

normy PN-EN/ISO/IEC 17020.
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Sprawdzenie zdolności jednostki wytwórczej:

• Podmiot certyfikujący -> wybór sposobu sprawdzenia (pełny test vs test KPT)

• Sposób przeprowadzenia opisany w sprawozdaniu z testu

• Certyfikat + sprawozdanie -> OS 

• OS ma prawo do niezaakceptowania certyfikatu wydanego niezgodnego z 
wymaganiami
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Źródło: elektrykadlakazdego.pl

Źródło: pse.pl

Stabilność systemu:
Moc generowana= moc zużywana
Częstotliwość stała= ok. 50Hz

Niestabilność:
Moc generowana > moc zużywana
Częstotliwość rośnie
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Zasady stosowania certyfikatów dla PPM (moduł parku energii):

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

PPM

1 2 3 4 5 6 7

Wymóg Testy Symulacja Typ A

> 200kW

Typ B

200kW >10MW

Typ C

≥ 10MW > 75MW

Typ D

≥ 75MW lub ≥110kV
LFSM-O (art. 13 ust. 2) B, C, D B, C, D Certyfikat* Certyfikat Certyfikat 

komponentu

Certyfikat komponentu

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

komponentu

Certyfikat komponentu

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

Regulacja odbudowy 

częstotliwości (art. 15 ust. 2 lit. e 

)

C, D - - - Nie dotyczy Nie dotyczy

Możliwość regulacji mocy 

czynnej ( art. 15 ust. 2 lit. a )

C, D - - - Nie dotyczy Nie dotyczy

Tryb regulacji napięcia (art. 21 

ust. 3 lit. d )

C, D - - - Nie dotyczy Nie dotyczy
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Zasady stosowania certyfikatów dla weryfikacji innych wymogów (PPM):

1 2 3 4 5
Wymóg Typ A Typ B Typ C Typ D

Wymagany zakres częstotliwości (art. 13 

ust. 1 lit. a)

Certyfikat komponentu Certyfikat komponentu Certyfikat komponentu Certyfikat komponentu

Prędkość  zmian częstotliwości df/dt

(art. 13 ust. 1 lit. b)

Certyfikat komponentu Certyfikat komponentu Certyfikat komponentu Certyfikat komponentu

Komponenty PPM, dla których OS wymaga potwierdzenia zdolności wykazanych w tabeli poprzez dostarczenie
certyfikatu komponentu:
•Turbina, niezależnie od technologii,
•Generator,
•Przekształtniki energoelektroniczne (konwertery)

Ponadto certyfikaty sprzętu w zakresie regulacji mocy czynnej (pełny test lub test KPT)

1 2 3
Wymóg Typ A Typ B

Zaprzestanie generacji mocy czynnej (art. 13 ust. 

6)

Certyfikat sprzętu Certyfikat sprzętu

Zmniejszenie generacji mocy czynnej

(art. 14 ust. 2 lit. a)

- Certyfikat sprzętu

Wymagania częstotliwościowe (badania pomiarowe – typu)



Pierwotne postanowienia przejściowe na 27.04.2019:

W okresie przejściowym tj. od dnia stosowania wymogów określonych w

Rozporządzeniu tj. od dn. 27 kwietnia 2019 roku, do 27 kwietnia 2021 r. w

przypadku, gdy nie będzie istniał upoważniony podmiot certyfikujący upoważniony

do wydania certyfikatu, zgodnie z warunkami tego dokumentu dopuszcza się

zastąpienie wymaganego certyfikatu deklaracją zgodności* składaną przez dostawcę

z wymogami określonymi w Rozporządzeniu.

* w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.
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- Publikacja na stronie 
www PTPiREE jednego 
dokumentu 
przywołanego  przez 
zrzeszonych OS

- Uproszczenie procesu 
pozyskiwania akredytacji

- Wprowadzenie wzoru 
deklaracji zgodności 

Aktualizacja dokumentu 27.04.2020:



Deklaracja zgodności- za mało 





Aktualizacja warunków i zasad 28.04.2021

Etap I – możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych 
zasadach do dnia 31 lipca 2021 r.

Aktualizacja dokumentu 28.04.2021:



Aktualizacja warunków i zasad 28.04.2021

Etap II – w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. w miejsce 
certyfikatów potwierdzających spełnienie wymogów kodeksu NC RfG
oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikających 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), wystawianych na podstawie programu 
certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania 
certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do 
sieci elektroenergetycznych, możliwość stosowania:
certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG
lub
certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2



Aktualizacja warunków i zasad 28.04.2021

Etap II –c.d.
certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG
lub
certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2
wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą 
umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania 
certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG
oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks 
sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych 
do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z 
dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie 
przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci 
elektroenergetycznych.



Aktualizacja warunków i zasad 28.04.2021

Etap III – od 1 maja 2022 r. wymóg obligatoryjnego 
stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie 
wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego 
stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks 
sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu 
certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury 
wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów 
wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.



Aktualizacja warunków i zasad 28.04.2021

od 1 maja 2022 r. wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu …



Aktualizacja warunków i zasad 28.04.2021

od 1 maja 2022 r. wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu …



Aktualizacja warunków i zasad 28.04.2021

od 1 maja 2022 r. wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu …



Informacje na stronie PTPiREE http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci



Wynik 1

Wynik 2

Wynik 3

Dziękuję za uwagę


	1.pdf
	Page 1

	2.pdf
	Page 1

	3.pdf
	Page 1

	4.pdf
	Page 1




