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  Rozporządzenie Komisji UE 2016/631 – NC RfG  



Wymogi ogólnego stosowania 

Wymogi  

ogólnego stosowania  



Certyfikaty jako narzędzie do weryfikacji spełnienia wymogów  



Ramy prawne dot. wykorzystania certyfikatów 

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 

r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie  

przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 

 

• Niewiążące wytyczne ENTSOE, opracowane na podstawie art. 58 

Rozporządzenia 2016/631 

 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 

dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów 

do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 

13.8.2008, s. 30). 

 

• Normy i standardy dot. oceny zgodności i certyfikacji, w szczególności 

PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17067, PN-EN ISO/IEC 17025 

 
 

 

 

 
 

  

  



Normy i standardy vs Rozporządzenie 

  

  



 
Założenia wykorzystania certyfikatów 
 

Sebastian Sobczak 

Konstancin- Jeziorna, 10.09.2019r. 



   

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) 



   

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 

 
• 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 
 

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

 



   

 
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 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 



   

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 

elektroenergetycznej- główne założenia  
Zasady stosowania certyfikatów dla PPM: 

*) – 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 

Wymóg Testy Symulacja Typ A Typ B 

LFSM-O (art. 13 ust. 2) B, C, D B, C, D Certyfikat* Certyfikat  

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

Wprowadzenie szybkiego 

prądu zwarciowego (art. 20 

ust. 2 lit. b  i lit. c) 

- B, C, D - Certyfikat 

FRT (art. 14 ust.3 lit. a oraz 

art. 16 ust. 3 lit. a) 

- B, C, D - Certyfikat 

Pozwarciowe odtworzenie 

mocy czynnej (art. 20 ust. 3 

lit. a) 

- B, C, D - Certyfikat 



   

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 

elektroenergetycznej- główne założenia Zasady stosowania certyfikatów dla PPM: 
 
Wymagania częstotliwościowe 
 1 2 3 

Wymóg Typ A Typ B 

Wymagany zakres częstotliwości (art. 13 

ust. 1 lit. a) 

Certyfikat komponentu Certyfikat 

komponentu 

Prędkość  zmian częstotliwości df/dt 

(art. 13 ust. 1 lit. b) 

Certyfikat komponentu Certyfikat 

komponentu 

Ponadto certyfikaty sprzętu w zakresie regulacji mocy czynnej 

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 



   

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 

elektroenergetycznej- główne założenia 

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. 

 



   

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 

elektroenergetycznej- główne założenia 

 
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 
 



   

 
Postanowienia przejściowe: 
 

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. 

Założenia wykorzystania certyfikatów 



Wynik 1 

Wynik 2 

Wynik 3 

Dziękuję za uwagę 



 
Proces przyłączania modułów wytwarzania energii 

(PGM) typu A i B do sieci  

Praktyka vs wymogi formalne 

Łukasz Piasek 

Konstancin- Jeziorna, 10.09.2019r. 



   
PROCES PRZYŁĄCZANIA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII (PGM) TYPU A I B DO SIECI 

– PRAKTYKA vs WYMOGI FORMALNE 
Implementacja zapisów Rozporządzenia  

Wartości graniczne progów dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D 

Typ A Typ B Typ C Typ D 

Polska Poniżej 200 kW Od 200 kW Od 10 MW Od 75 MW,  
od 110 kV 



   

Moduły wytwarzania energii Typu A – do 50 kW mocy zainstalowanej 
(mikroinstalacje) przyłączanych na Zgłoszenie zgodnie z art .7 ust. 8d4 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne 

Zgłoszenie/Dokument instalacji przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej, zgodnie z procedurą dot. pozwolenia na użytkowanie, 

wymaga przekazania certyfikatów sprzętu* w zakresie i na warunkach 
określonych w dokumencie pt.: „Warunki i procedury wykorzystania 
certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 

elektroenergetycznych”, na etapie zgłoszenia. 

 

 

*W okresie przejściowym dopuszcza się możliwość przedkładania deklaracji zgodności składanych 

przez dostawcę, zgodnie z dokumentem: pt.: „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów  
w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” 

 

PROCES PRZYŁĄCZANIA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII (PGM) TYPU A I B DO SIECI 
– PRAKTYKA vs WYMOGI FORMALNE 

Implementacja zapisów Rozporządzenia  

TYP A – do 50 kW 

mikroinstalacje 



   
PROCES PRZYŁĄCZANIA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII (PGM) TYPU A I B DO SIECI 

– PRAKTYKA vs WYMOGI FORMALNE 
Implementacja zapisów Rozporządzenia  

Moduły wytwarzania energii Typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 
200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie 

Dokument instalacji przyłączenia modułu wytwarzania energii typu A, 
zgodnie z procedurą dot. pozwolenia na użytkowanie, wymaga 

przekazania certyfikatów sprzętu* w zakresie i na warunkach 
określonych w dokumencie pt.: „Warunki i procedury wykorzystania 
certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii  

do sieci elektroenergetycznych”, po zrealizowaniu zakresu prac 
wynikającego z warunków przyłączenia przed faktycznym 
przyłączeniem (na etapie złożenia Dokumentu instalacji). 

 

 

*W okresie przejściowym dopuszcza się możliwość przedkładania deklaracji zgodności 

składanych przez dostawcę, zgodnie z dokumentem: pt.: „Warunki i procedury 

wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii  

do sieci elektroenergetycznych” 

  

TYP A – do 200 kW 

Umowa  

o przyłączenie 



   
PROCES PRZYŁĄCZANIA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII (PGM) TYPU A I B DO SIECI 

– PRAKTYKA vs WYMOGI FORMALNE 
Implementacja zapisów Rozporządzenia  

Moduły wytwarzania energii Typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 
10,0 MW, przyłączane do sieci na napięciu poniżej 110 kV 

Dokument modułu wytwarzania energii – PGMD, zgodnie z procedurą 

dot. pozwolenia na użytkowanie, wymaga przekazania certyfikatów 
sprzętu* w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie pt.: 
„Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia 
modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”,  

po zrealizowaniu zakresu prac wynikającego z warunków 
przyłączenia, po sprawdzeniu pod napięciem oraz 
przeprowadzeniu ewentualnych testów (na etapie złożenia 
Dokumentu instalacji – PGMD, na podstawie którego OSD wdaje 
pozwolenie na użytkowanie). 

 

*W okresie przejściowym dopuszcza się możliwość przedkładania deklaracji zgodności 

składanych przez dostawcę, zgodnie z dokumentem: pt.: „Warunki i procedury wykorzystania 
certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 
elektroenergetycznych” 

TYP B  

od 0,2 MW do 10,0 MW 



   
PROCES PRZYŁĄCZANIA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII (PGM) TYPU A I B DO SIECI 

– PRAKTYKA vs WYMOGI FORMALNE 
Implementacja zapisów Rozporządzenia  

W okresie przejściowym przedkładane są deklaracje zgodności,  

zgodnie z dokumentem: pt.: „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów  
w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 
elektroenergetycznych” ? 

 
Praktyka: 
 

 
Jakie deklaracje zgodności są, a jakie powinny być przedkładane ?  
– wymagania formalne 
 



   
PROCES PRZYŁĄCZANIA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII (PGM) TYPU A I B DO SIECI 

– PRAKTYKA vs WYMOGI FORMALNE 
Implementacja zapisów Rozporządzenia  

Problematyki 

- Różna forma i zawartość merytoryczna deklaracji zgodności  

- Odwoływanie się do normy PN-EN 50549- część 1 i 2 z roku 2019 również  
w zakresie wymagań niezgodnych z Rozporządzeniem 

- Brak odwołania do Rozporządzenia i wymogów ogólnego stosowania 
zatwierdzonych przez URE 

- Brak tłumaczenia (wymóg: dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone  
i poświadczone przez tłumacza przysięgłego) 

 

 

 

 
Praktyka: 
 



Wynik 1 

Wynik 2 

Wynik 3 

Dziękuję za uwagę 



 
Wymagania formalne dotyczące 
deklaracji zgodności 

Sebastian Sobczak 

Konstancin- Jeziorna, 10.09.2019r. 



   

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 



   

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 

Może dotyczyć trzech rodzajów atestacji:  

- Wykonywana przez stronę pierwszą (np. dostawcę wyrobu) 

- Wykonywana przez stronę drugą  

- Wykonywana przez stronę trzecią 

 

 



   

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 

Przedmiotem deklaracji może być:  

- wyrób 

- proces 

- system zarządzania 

- osoba  

- jednostka 

 

 

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 



   

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 

Cel deklaracji zgodności:  

- Zapewnienie zgodności zidentyfikowanego przedmiotu z wyspecyfikowanymi 

wymaganiami, do których odnosi się deklaracja 

- Jasne określenie, kto jest odpowiedzialny za zgodność i za deklarację 

 

 

 

 

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 



   

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 

Wystawca deklaracji powinien być odpowiedzialny za: 

- Wystawienie 

- Utrzymywanie 

- Rozszerzanie 

- Ograniczanie 

- Zawieszanie 

- Wycofywanie 

- Zgodność przedmiotu z wyspecyfikowanymi wymaganiami 

 

 

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 



   

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 

Deklaracja powinna być oparta na wynikach odpowiedniego rodzaju działań 

związanych z oceną zgodności: 

- Badania 

- Pomiary 

- Audity 

- Kontrole 

- Sprawdzenia 

 

 

 

 

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 



   

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 

Deklaracja powinna być oparta na wynikach odpowiedniego rodzaju działań 

związanych z oceną zgodności: 

- Badania 

- Pomiary 

- Audity 

- Kontrole 

- Sprawdzenia 

Osoba wykonująca przegląd wyników oceny zgodności nie powinna być osoba 

podpisująca deklarację. 

 

 

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 



   

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 

Deklaracja powinna zawierać informacje wystarczające odbiorcy deklaracji do 

zidentyfikowania jej: 

- Wystawcy 

- Przedmiotu  

- Norm lub innych wyspecyfikowanych wymagań 

- Osoby podpisującej 

 

 

 

 

 

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 



   

 
Deklaracja zgodności w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17050-1, grudzień 2010 r.  
 

Deklaracja powinna zawierać co najmniej: 

- Jednoznaczną identyfikację deklaracji zgodności 

- Nazwę wystawcy deklaracji i jego adres kontaktowy 

- Identyfikację przedmiotu deklaracji (np. nazwę, typ, datę produkcji, nr modelu) 

- Oświadczenie o zgodności 

- Pełny i jednoznaczny wykaz norm lub innych wyspecyfikowanych wymagań 

- Datę i miejsce wystawienia 

- Podpis, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej działającej w imieniu 

wystawcy 

- Wszystkie ograniczenia ważności deklaracji 

 

Wymagania formalne dotyczące deklaracji zgodności 



   



   

 
 

1. Nr deklaracji: xxx 

2. Nazwa wystawcy: np. Podmiot wiodący, Oddział, Biuro itd. 

 Adres wystawcy: xxx 

3. Przedmiot deklaracji: Producent, Typ, Model, Seria oprogramowania, konfiguracja (typ 
PPM) 

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących 
dokumentów:  

 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks 
sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci,  

 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 URE z dnia 9 listopada 2018r. 

 PN-EN 50549-1-2:2019* 

 … 

 

*w przypadku przywołania wymagań zdefiniowanych w normie PN-EN 50549-1-2:2019 przedmiot deklaracji spełnia 

wymagania niezdefiniowane zapisami dokumentów wskazanych w pkt 4 

 

Formularz deklaracji zgodności 



   

 
 5. Normy lub specyfikacje wymagań: xxx 

6. Informacje dodatkowe:  

• przyjęty dla Polski bank nastaw dla poszczególnych parametrów jest zgodny z wymaganiami 
dokumentów wskazanych w pkt 4, o ile wartość danego parametru została w nich określona 

• … 

7.     Miejsce i data wystawienia: xxx 

• informacja o osobie podpisującej i podpis 

8. Załączniki: 

• Bank nastaw- wykaz nastaw przyjętych w urządzeniu/-iach na Polskę 

• Inne załączniki opcjonalnie 

 

 

 

 

Formularz deklaracji zgodności 



Wynik 1 

Wynik 2 

Wynik 3 

Dziękuję za uwagę 


