
Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów 

wytwarzania energii typu D 

  
 

Konferencja 

„Wymagania i obowiązki wynikające z wdrażania Kodeksów sieci 

"przyłączeniowych",  "operacyjnych" i "rynkowych"                         

w elektroenergetyce”  

02.10.2019 r. Łochów 
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Zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające 

kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 

(„NC RFG”): 

o Art. 33 – 37 - Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D w tym: 

• Art. 34 - pozwolenie na podanie napięcia („EON”) 

• Art. 35 - tymczasowe pozwolenie na użytkowanie („ION”) 

• Art. 36 - ostateczne pozwolenie na użytkowanie („FON”) 

• Art. 37 – ograniczone pozwolenie na użytkowanie („LON”) 

Z 

Podstawa prawna 

Wraz ze szczegółowymi procedurami i wzorami dokumentów zapisy Rozporządzenia 

weszły w życie w dniu 26 kwietnia 2019 r. 
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Schemat wykorzystania wybranych dokumentów w procedurze przyłączeniowej: 

• EON – Pozwolenia na podanie napięcia; 

• ION – Tymczasowego pozwolenia na użytkowanie; 

• FON – Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

 

Wydanie 

EON 
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Testy 
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ION 
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PGM 

max 2 lata 

max 2 lata 

Bezterminowo 

Wniosek 
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Wniosek 
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ION 
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Szczegółowy schemat opracowanych procedur (I) 
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EON – Pozwolenie na podanie napięcia 
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przesyłowa/dystrybucyjna 

 min. na pobór energii z sieci 
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ION – Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie 

Pierwsza 
synchronizacja 

Testy 
Wydanie  

ION 

Wniosek o 
wydanie 

ION 

Gromadzenie dokumentów oraz danych (w 
tym wyników testów) 

niezbędnych do załączenia do wniosku o 
ION 

zgodnie z art. 35 ust 3 NC RfG 

Weryfikacja 
Wniosku 

Umowa umożliwiająca 
wprowadzanie energii do sieci 

max 2 lata max 2 lata 



FON – Ostateczne pozwolenie na użytkowanie 

Wydanie  

FON 

Wniosek o 
wydanie 

FON 

Prace końcowe nad obiektem przyłączanym i 
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zgłoszonych przez właściwego OS 
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Wniosku 

Bezterminowa umowa 
przesyłowa/dystrybucyjna 

obejmująca pobór i 
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URE 

Procedura ubiegania się o odstępstwo 

max 9 mies.* 

* maksymalnie: 6 mies. + 1 mies. jeżeli Wytwórca uzupełniał wymogi + 2 mies. jeżeli wymagana była opinia OSP 

max 2 lata 
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Wydanie pozwolenia LON następuje w sytuacjach: 

 

• tymczasowej istotnej (planowanej przez Wytwórcę) modyfikacji modułu wytwarzania energii lub 

utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność; 

 

• stwierdzenia przez Wytwórcę awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi 

odpowiednimi wymogami; 

 

• stwierdzenia przez Właściwego OS niezgodności modułu wytwarzania z parametrami określonymi 

w pozwoleniu FON; 

 

 

LON – ograniczone pozwolenie na użytkowanie 
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Schemat wykorzystania wybranych dokumentów w procedurze przyłączeniowej: 

• FON – Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; 

• LON – Ograniczonego pozwolenia na użytkowanie. 
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max 3 mies. 

max 12 mies. 
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Szczegółowy schemat opracowanych procedur dla wydania pozwolenia LON  
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Lista produktów końcowych Komisji PTPiREE ds. opracowania procedury pozwolenia 

na użytkowanie oraz wykazu dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia 

wymagań dla modułów wytwarzania typu D: 

 

 

• Dokument „Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D”, 

zawierający szczegółowy opis nowej procedury przyłączeniowej uwzględniającej wykorzystanie 

pozwoleń na użytkowanie, zawierający: 

 

o Schematy graficzne przebiegu procesu uzyskiwania dla poszczególnych pozwoleń 

na użytkowanie EON, ION, FON i LON (w ostatnim przypadku trzy oddzielne schematy 

dla każdego z możliwych wariantów postępowania) – łącznie 6 schematów;  

 

o Wzory wniosków o wydanie pozwoleń na użytkowanie dla EON, ION, FON i LON wraz 

nowymi załącznikami  - łącznie 14 dokumentów; 

 

o Projekty dokumentów pozwoleń na użytkowanie dla EON, ION, FON i LON – łącznie 

4 dokumenty (projekty dokumentów pozwoleń jako wzorzec dla Spółek -  nie publikowane na 

stronach internetowych) 

 

 

Lista produktów końcowych 
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Polskie Towarzystwo Przesyłu  
i Rozdziału Energii Elektrycznej 
 

 

 

 

 

 

ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań 

tel. +48 61 846-02-00 

fax +48 61 846-02-09 

www.ptpiree.pl,  e-mail: ptpiree@ptpiree.pl 
 

  


