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Rozporządzenia UE 2016/631 

1. Kodeksy sieci jako rozporządzenia, z uwagi na ich bezpośrednią stosowalność, od momentu wejścia w życie, 

stanowią część prawa krajowego i są stosowane bezpośrednio, bez potrzeby transpozycji do prawa krajowego. 

 

2. Ustanowienie jakichkolwiek aktów prawa krajowego, które powtarzałyby uregulowania zawarte w Kodeksach 

sieci, oznaczałoby per se naruszenie prawa unijnego, ponieważ ograniczałoby bezpośrednią skuteczność 

rozporządzeń, jako aktów prawa unijnego, poprzez odsunięcie w czasie daty wejścia w życie przepisów 

tworzących prawa jednostek 

 

3. Organy regulacyjne dopilnowują, aby krajowe umowy między operatorami systemów oraz właścicielami 

nowych lub istniejących zakładów wytwarzania energii podlegających niniejszemu rozporządzeniu, odnoszące 

się do wymogów dotyczących przyłączenia do sieci zakładów wytwarzania energii, w szczególności krajowe 

kodeksy sieci, odzwierciedlały wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu. 

 

OSP nie przewiduje wystąpienia z wnioskiem o rozszerzenie stosowania  wymagań 

 na jednostki istniejące, zgodnie z art. 4 ust. 1 (b) 
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Główne zadania wynikające z implementacji  

Rozporządzenia UE 2016/631 (kodeks NC RfG) 

1. Opracowanie wymogów ogólnego stosowania i granicznych wartości progów mocowych 

dla PGM typu B,C,D 

 

2. Akceptacja wymogów i progów przez URE 

17.11.2018 17.05.2018 
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Progi mocowe dla modułów wytwarzania typu B, C, D – maksymalne wartości wg. NC RfG 

Rozporządzenie UE 2016/631 (kodeks NC RfG) 
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• Tryb procedowania, zgodnie z ramową procedurą określoną z NC RfG 

• Odpowiedzialność: Operator Systemu Przesyłowego,  

• Wypracowanie propozycji we współpracy z OSD 

• Publiczne konsultacje (minimum. 1 miesiąc), w rozumieniu art. 10 NC RfG 

• Uzgodnienie z OSP krajów sąsiednich 

• Dokument zatwierdzany przez URE 

 

• Zespół roboczy powołany na poziomie OSP 

• OSD zrzeszeni w PTPiREE, 

• OSD przyłączeni do sieci przesyłowej 

• WindService, Grupa Azoty – Puławy i Police, EdF Polska, Energoserwis Kleszczów, Anwil, JSW 

Koks 

• OSDNEE – przedstawiciele pozostałych OSD 

 

• Dodatkowy kanał informacyjny: bieżące komunikaty na stronach www PSE SA. 

 

 

Podstawa prawna do opracowania -  art. 5 ust. 3 kodeksu NC RfG 

Propozycja progów mocowych 
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Przyjęte progi mocowe w Polsce 

Obszar 

Wartość mocy, 

począwszy od 

której moduł 

wytwarzania 

energii zalicza się 

do typu B 

Wartość mocy, 

począwszy od 

której moduł 

wytwarzania 

energii zalicza się 

do typu C 

Wartość mocy, 

począwszy od której 

moduł wytwarzania 

energii zalicza się do 

typu D 

Polska 0,2 MW 10 MW 75 MW * 

* Ponadto, wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc 

maksymalną, uznawane są za moduły typu D, jeśli napięcie w ich punkcie 

przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV, zgodnie z art. 5 ust. 2 

Rozporządzenia (UE) 2016/631. 
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• Przyjęcie wartości dolnego progu mocy maksymalnej dla PGM typu B na poziomie 0,2 MW 

skutkuje wzrostem liczby jednostek, od których zgodnie z SO GL należy pozyskiwać m.in. dane 

czasu rzeczywistego, co zwiększy obserwowalność KSE.  

 

• Wartość dolnego progu mocy maksymalnej dla PGM typu B  tj. 0,2 MW ograniczy w praktyce 

występowanie PGM typu A wyłącznie do sieci nn, co lepiej odpowiada potrzebom i stosowanej 

obecnie praktyce OSD, natomiast PGM przyłączane w głębi sieci SN będą modułami typu B, a 

nie typu A. W praktyce, w dużym stopniu występowanie modułów typu A w praktyce zostanie w 

większości ograniczone do sieci nn. 

 

• Przyjęcie dolnego progu mocy dla modułów typu C na poziomie 10 MW skutkować będzie w 

praktyce, że PGM typu C przyłączane będą głównie do GPZ na poziomie SN, a nie w głębi sieci 

SN, co w praktyce może ułatwić udział tych źródeł w regulacji mocy i częstotliwości oraz 

zbieranie danych dla potrzeb monitorowania systemu. 

 

Przyjęte progi vs napięcie sieci 

Progi mocowe dla PGM B i C 
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PV w systemie elektroenergetycznym 
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Struktura PV na nN i SN 
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Zmniejszając wartość dolnego progu mocy maksymalnej dla jednostek typu B, zwiększona 

zostanie liczba PGM, od których wymagane będzie posiadanie zdolności technicznych w 

zakresie m.in.: 

• wymiany informacji/danych w czasie rzeczywistym z operatorem systemu; 

• zwiększonej zdolności do kontroli generacji mocy czynnej  tj. redukcja obciążenia (nie tylko 

zaprzestanie generacji), zgodnie z poleceniami OS; 

• zdolność do utrzymywania w pracy w trakcie zwarć w systemie; 

• zdolność do generacji mocy biernej; 

• zdolność do zapewnienie zasilania szybkim prądem zwarciowym (opcjonalne); 

• zdolność do zapewnienia pozakłóceniowego odtwarzania mocy czynnej (ang. APR - active power 

recovery) 

Główna przesłanka do obniżenia dolnego progu dla PGM typu B to: eliminacja ryzyka 

wypadnięć generacji wskutek zwarć w sieci (tj. konieczność przystosowania PPM do 

utrzymania w pracy w trakcie zwarć) kontrola napięcia podczas zwarcia oraz zwiększenie 

obserwowalności systemu (pozyskiwanie danych online z PGM). 

 

Obniżenie progu mocy dla PGM typu B 
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PGM typu A i B – istniejące wymagania vs wymagania NC RfG 

L.P. Obecne wymagania OSD Obecnie dotyczy 
Typ wymagania 

z NC RfG 
Ryzyko zmniejszenia wymogów 

1 

Zdolność do redukcji mocy 

czynnej w funkcji częstotliwości  

P=f(f) 

mikroinstalacji (40 kW) i małych 

instalacji (do 200 kW) 

przyłączonych do nn 

Typ A NIE 

2 
Zakres częstotliwości  

47,5 – 52 Hz 

mikroinstalacji (40 kW) i małych 

instalacji (do 200 kW) 

przyłączonych do nn 

Typ A NIE 

3 
Regulacja mocy biernej cos fi 

=0,95 i regulacji cos fi 

mikroinstalacji (40 kW) i małych 

instalacji (do 200 kW) 

przyłączonych do nn 

Typ  B TAK 

4 
Zdalna sterowanie mocą  czynna 

- redukcja mocy, co 10 % 
pow. 100 kW Typ B TAK 

Dodatkowo na podstawie ankietyzacji: 

5 Wymiana danych online 
Przyłączone do sieci nn (zależy 

od WP) i SN 
Typ B TAK 

6 FRT Przyłączone do sieci nn i SN Typ B TAK 

7 
Szybka generacja prądu 

zwarciowego 
Nie Typ B NIE 
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Zmniejszając wartość dolnego progu mocy maksymalnej dla PGM typu C, zwiększona 

zostanie liczba PGM, od których wymagane będzie posiadanie zdolności technicznych w 

zakresie m.in., jak niżej: 

• Regulacja mocy czynnej i częstotliwości 

• trybu FSM tj. regulacja pierwotna 

• trybu LFSM-U; 

• regulacji odbudowy częstotliwości tj. regulacja wtórna;  

• zwiększonej zdolności do kontroli generacji mocy 

• dopuszczalne gradienty zmiany mocy czynnej. 

• inercji syntetycznej dla PPM (opcjonalne); 

• Regulacja automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej 

• Obrona i odbudowa systemu 

• rozruchu autonomicznego (opcjonalne); 

• pracy wyspowej (opcjonalne); 

• praca na potrzeby własne 

 

• ; 

 

Obniżenie progu mocy dla PGM typu C 
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Dodatkowo OSP/OSD nabędzie prawa do m.in.: 

 

• pozyskiwania informacji o zakresie modernizacji lub wymiany komponentów jednostki 

wytwórczej; 

• pozyskiwania modeli symulacyjnych; 

• PGM typu C i D w przeciwieństwie do jednostek typu A i B w przypadku  modernizacji mogą 

zostać zobligowane do dostosowanie do wymogów NC RfG, w zakresie swojej modernizacji. 

 

Główna przesłanka do obniżenia dolnego progu mocy maksymalnej dla PGM typu C, to: 

zwiększenie zasobów do regulacji mocy czynnej w ramach odpowiedzi częstotliwościowej w 

KSE oraz monitorowania i analizowania pracy PGM.  

 

Obniżenie progu mocy dla PGM typu C 
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Progi mocowe w Europie (1/2) 

Kraj A/B B/C C/D 

AT 250 kW 35 MW 50 MW 

BE 250 kW 25 MW 
75 MW  

(25 MW if U >110 kV) 

CZ 
A1: 11 KW 

A2: 100 KW 

B1: 1 MW 

B2: 30 MW 
75 MW 

DE 135 KW 36 MW 45 MW 

DK 125 KW 3 MW 25 MW 

EE  0.5 MW 5 MW 15 MW 

ES 100 KW 5 MW 50 MW 

HR 500 kW 5 MW 10 MW 

HU 200 KW 5 MW 25 MW 
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Progi mocowe w Europie (2/2) 

Kraj A/B B/C C/D 

IE  100kW 5MW 10MW 

IT 11,08 kW 6 MW 10MW 

LT 250 kW 5 MW 15 MW 

LU 135 KW 36 MW 45 MW 

LV 0,5 MW 5 MW 15 MW 

PL 200kW  10MW 75MW 

SL 10 kW 5 MW 20 MW 

SK  100 KW 5 MW 20 MW 
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• Tryb procedowania, zgodnie z ramową procedurą określoną z NC RfG 

• Odpowiedzialność: właściwy Operator Systemu,  

• Poszanowanie odpowiedzialności OSP za bezpieczeństwo całego systemu 

• Konsultacje z OSD 

• Zapewnienie przejrzystości 

• Stosowanie zasady proporcjonalności i niedyskryminacji 

• Uwzględnienie norm technicznych i Niewiążących wytycznych opracowanych przez ENTSOE na 

podstawie art. 58 kodeksu NC RfG 

• Dokument zatwierdzany przez URE 

 

 Publiczne konsultacje w rozumieniu art. 10 NC RfG, nie były wymaganie  

 

• Na podstawie art. 7 ust. 9  postanowiono (państwo członkowskie), że zamiast właściwego operatora 

za opracowanie wymogów ogólnego stosowania odpowiedzialny będzie OSP 

 

• OSP nie wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie stosowania  wymagań na jednostki istniejące, na 

podstawie  art. 4 ust. 1(b) 

 

 

Podstawa prawna do opracowania -  art. 7 ust. 1 kodeksu NC RfG 

Wymogi ogólnego stosowania  



17 

Wymogi ogólnego stosowania 

Wymagania 
techniczne 

Wymagania 
szczegółowe 

(pełne) 

obowiązkowe opcjonalne 

Wymagania 
ramowe  

(niepełne) 

obowiązkowe opcjonalne 

Wymogi ogólnego 

stosowania 



18 

Wymogi ogólnego stosowania 
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Wymogi ramowe kodeksu 
NC RfG 

Wymogi ogólnego stosowania 

Wymogi specyficzne dla obiektu 
przyłączanego 

Struktura wymogów technicznych 

IRiESD/ 

IRiESP 

I
R
i
E
S 



Dziękuje za uwagę 

 
 

Jerzy Rychlak 

Departament Zarządzania Systemem 


