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Procedura testowania modułów wytwarzania energii 
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Testowanie - Podstawa prawna (1/3) 

Właściwy operator systemu, tj. operator systemu do którego przyłączona jest dana jednostka 

wytwórcza (nazywana zgodnie z nomenklaturą pojęciową Rozporządzenia modułem wytwarzania 

energii, tj. Power Generating Module - PGM) jest zobligowany do oceny spełnienia odpowiednich 

dla danego PGM wymogów przez cały okres jego funkcjonowania w ramach zakładu wytwarzania 

energii.   

Właściciel zakładu wytwarzania energii ma obowiązek przeprowadzania, na żądanie właściwego 

operatora sieci,  testy zgodności na etapie przyłączania PGM do sieci, a także w okresie jej pracy w 

systemie według powtarzalnego planu lub ogólnego programu bądź po każdej awarii, modyfikacji lub 

wymianie jakiegokolwiek sprzętu, która może mieć wpływ na zgodność modułu wytwarzania energii z 

wymogami niniejszego rozporządzenia.  
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Testowanie - Podstawa prawna (2/3) 

Podstawa prawna – zapisy 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): 

• Art.40 w powiązaniu z zapisami Art.42 oraz Art.43-50 

Za spełnienie wymagań dla modułów wytwarzania energii odpowiada właściciel zakładu 

wytwarzania energii. W związku z tym przeprowadzenie odpowiednich testów jest obowiązkiem 

właściciela zakładu wytwarzania energii. Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy testów 

niezbędnych do wykonania przez właściciela zakładu wytwarzania energii w celu oceny 

zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego modułu wytwarzania energii oraz 

obowiązku właściciela zakładu wytwarzania energii określono w zapisach od Art.43 do Art.50. 

Właściwy OS ma możliwość m.in. zobowiązać właściciela zakładu wytwarzania energii do 

przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych serii testów zgodności poza standardowo 

określonymi. 

• Art. 41 ust.1 

Właściwy operator systemu dokonuje oceny zgodności modułu wytwarzania energii z 

wymogami mającymi zastosowanie na mocy NC RfG 

• Art. 41 ust.2 

Właściwy operator systemu ma prawo zażądać, aby właściciel zakładu wytwarzania energii 

przeprowadzał testy i symulacje zgodności według powtarzalnego planu lub ogólnego 

programu (…) 

• Art. 42 ust.3 

Właściwy operator systemu podaje do publicznej wiadomości m.in. podział obowiązków 

między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby 

testów (..) 



4 

Testowanie – zakres prac zespołu 

Zakres prac zespołu (członkowie z OSP i OSD): 

• Opracowanie procedury i zasad testowania jednostek wytwórczych oraz ich monitorowania; 

• Opracowanie ramowych programów testów obiektowych; 

• Opracowanie zasad rozdziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie pomiędzy OSD, OSP i 

Wytwórców; 

• Opracowanie jednolitych zasad w ww. zakresie dla OSD i OSP; 
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Ogólne założenia przy opracowywaniu zasad i  

programów ramowych 

Założenia przy opracowywaniu zasad w ramach procedury testowania i 
programów ramowych: 

• Procedura testowania i programy ramowe dotyczą zdolności i parametrów 
określonych w NC RfG 

• wymagania NC RfG w zakresie zdolności technicznych są w podstawie 
niezależne od technologii wytwarzania, więc sposób ich weryfikacji poprzez 
testy może być przeprowadzany w sposób jednolity, uwzględniając 
uwarunkowania techniczne 

Procedura testowania określa zasady i wymagania w zakresie sposobu 
przeprowadzania testów (wspólne dla wszystkich testów zgodności). Załącznikami 
do procedury są programy ramowe dla zdolności technicznych wymagających 
testowania w NC RfG. 

Program ramowy jest opublikowany przez właściwego operatora systemu 
zawierający ogólne zasady, sposoby oraz kryteria oceny przeprowadzania testów. Są 
programami stanowiącymi wersję bazową do opracowania późniejszego programów 
szczegółowych dla testów zgodności lub wytycznych do wykonania dla testów 
zgodności w trybie uproszczonym. 
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Ogólne informacje w zakresie testowania (1/2) 

• Z uwagi na zasadnicze różnice w klasie modułów wytwarzania, zarówno pod 
względem ich klasyfikacji ze względu na moc maksymalną (oraz napięcie 
przyłączenia), jak i pakiet wymagań, które określa NC RfG dla danego typu 
modułu wytwarzania, za zasadne uznano, aby sposób weryfikacji wymagań 
różnił się w zależności od typu modułu A i B oraz C i D. Takie 
rozstrzygnięcie, w powiązaniu z możliwościami wykorzystania certyfikatów, 
umożliwiło szeroki sposób weryfikacji wymagań dla mniejszych modułów (typu A 
i B) opierając proces na certyfikatach, a w przypadku większych modułów (typu 
C i D) – na testach zgodności.  

• W celu uniknięcia możliwości nie realizacji procesu weryfikacji wymagań albo 
utrudnień w jego prawidłowej realizacji, dopuszczono, iż dla modułów 
wytwarzania energii typu A i B w przypadku nie otrzymania odpowiedniego 
certyfikatu na wymaganą zdolność, wymaga się potwierdzenia spełnienia 
wymagań poprzez test zgodności realizowany w trybie uproszczonym. 
Testy zgodności w trybie uproszczonym, który charakteryzują się m.in. tym, iż 
nie ma konieczności opracowania szczegółowych programów testów zgodności i 
mogą one być przeprowadzane na podstawie opracowanych programów 
ramowych.   
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Ogólne informacje w zakresie testowania (2/2) 

• Z uwagi na fakt, iż dla modułów wytwarzania energii typu C i D określono w 
Rozporządzeniu szersze wymagania techniczne niż dla A i B, zdecydowano, iż 
proces weryfikacji spełnienia przez nie wymagań powinien bazować na 
pełnych testach zgodności.  

• Tego typu testy charakteryzują się, w porównaniu do testów zgodności w trybie 
uproszczonym, m.in. ściśle określonymi wymaganiami w zakresie 
postępowania od strony organizacyjnej oraz proceduralnej w trakcie 
testów oraz koniecznością opracowania na podstawie ramowego 
programu, programu szczegółowego dla danego testu. Program 
szczegółowy musi uwzględniać uwarunkowania techniczne modułu wytwarzania 
energii oraz uwarunkowania po stronie właściwego operatora systemu i 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) (grafiki obciążeń, termin i 
godziny przeprowadzenia testów) w terminie przeprowadzenia testu. 
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Szczegółowe informacje w zakresie testów zgodności  

modułów wytwarzania (PGM) typu C i D (1/2) 

1. Przedstawienie wymaganych certyfikatów, które są określone, jako warunek wstępny 
dopuszczający do realizacji testów, jak określono w dokumencie „Warunki i procedury 
wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 
elektroenergetycznych”  

2. Poinformowanie o wstępnym planie wykonywania testów zgodności – w celu 
sprawnego planowania i realizowania procesu przyłączania, wymaga się przedłożenia 
wstępnego planu przeprowadzenia testów zgodności do właściwego operatora systemu :  

1. dla modułów wytwarzania typu C na etapie składania oświadczenia o gotowości 
do przyłączenia, zgodnie z procedurą pozwolenia na użytkowanie dla modułów 
typu B i C 

2. dla modułów wytwarzania należących do typu D:  

3. dla nowych modułów wytwarzania energii - podczas składania wniosku o 
pozwolenie ION (zgodnie z Art. 35 NC RfG i dokumentami związanymi w tym 
zakresie),  

4. dla modułów wytwarzania energii po istotnej modyfikacji – podczas składania 
wniosku o pozwolenie LON (zgodnie z Art. 37 NC RfG i dokumentami 
związanymi w tym zakresie), 

3. Opracowanie programu szczegółowego na podstawie programu ramowego 

4. Uzgodnienie programu szczegółowego z Właściwym OS  
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Szczegółowe informacje w zakresie testów zgodności  

modułów wytwarzania (PGM) typu C i D (2/2) 
5. Poinformowanie o planie przeprowadzenia testów zgodności - wymaga się , aby co 

najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia testu zgodności właściciel 
zakładu wytwarzania energii poinformował o zamiarze przeprowadzenia danego testu. 
Termin przeprowadzenia testu musi być uzgodniony z właściwym operatorem systemu na 
podstawie uzgodnionego programu szczegółowego danego testu zgodności. Przed 
przystąpieniem do testu, wymagane jest przedstawienie co najmniej: 

1. oświadczenia o gotowości do przeprowadzania testów (zgodnie z Art. 36 NC RfG 
i dokumentami związanymi w tym zakresie),  

2. szczegółowego programu testu zgodności uzgodnionego z właściwym 
operatorem systemu .  

6. Decyzja o uczestnictwie w testach przedstawicieli Właściwego OS 

7. Uzgodnienie terminu przeprowadzenia testu - wymaga się, aby testy były realizowane w 
terminie uzgodnionym z Właściwym OS. W przypadku nie zachowania tego warunku testy 
będę traktowane, jako wewnętrzne w ramach zakładu wytwarzania energii, a nie 
potwierdzające spełnienie wymagań NC RfG.  

8. Wymagania przeprowadzania testów (określone w procedurze testowania) 

9. Kryteria oceny testu zgodności - podstawowe kryteria oceny testu zgodności są zgodne z 
wymaganiami NC RfG oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez właściwego 
operatora systemu . Test zgodności jest z definicji traktowany, jako całość i podlega 
jednoznacznej ocenie, tj. negatywnej lub pozytywnej. 

10. Zakończenie testów zgodności 
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Szczegółowe informacje w zakresie testów zgodności  

modułów wytwarzania (PGM) typu A i B 

 

W przypadku braku certyfikatu, na bazie programów ramowych w zakresie danej zdolności, 
należy przeprowadzić testy zgodności realizowane w trybie uproszczonym dla PGM typu A i 
B, a sprawozdanie z nich dołączyć odpowiednio do dokumentu instalacji lub dokumentu 
PGMD. 

 

Plan działań koniecznych do przeprowadzenia po stronie właściciela zakładu wytwarzania energii: 

1. Decyzja o uczestnictwie w testach przedstawicieli właściwego operatora systemu  

2. Ogólne wymagania w zakresie przebiegu testów zgodności realizowanych w trybie 
uproszczonym 

3. Kryteria oceny testów zgodności realizowanych w sposób uproszczony 

4. Zakończenie testów zgodności realizowanych w sposób uproszczony  
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Wykaz zdolności dla modułów wytwarzania energii typu  

A, B ,C i D dla których określono testy zgodności 

Legenda: 

• Kolumna 1 – zawiera listę wymogów 

dla których wymaga się weryfikacji zdolności poprzez 

testy zgodności; 

• Kolumna 2 – zawiera wykaz typów 

PGM, dla których wymagane w NC RfG jest wykonanie 

testu zgodności dla danego wymogu; 

• Kolumna 3 – zawiera wykaz typów 

PGM, dla których wymagane jest w NC RfG wykonanie 

symulacji zgodności dla danego wymogu; 

• Kolumna 4 – 7 – zawiera rozstrzygnięcia w zakresie 

wymagań odnośnie przeprowadzenia testów 

zgodności lub testów zgodności realizowanych w 

trybie uproszczonym dla odpowiedniego typu PGM 

• *) Nie dotyczy – potwierdzenie 

zdolności odbywa się w sposób inny niż test zgodności, 

tj. poprzez certyfikat lub/i symulację zgodności 

• *) Nie dotyczy/Test zgodności - dla 

SY PGM przyłączonych do sieci poniżej 110 kV: 

potwierdzenie zdolności odbywa się w sposób inny niż 

test zgodności, tj. poprzez certyfikat lub/i symulację 

zgodności, z kolei dla SY PGM przyłączonych do sieci 

110 kV i powyżej: wymaga się przeprowadzenia testu 

zgodności i nie dopuszcza się zastąpienia testu 

zgodności i/lub symulacji zgodności przez certyfikat 

sprzętu. 

• **) - wykonywany w przypadku, gdy 

brak jest certyfikatu wymaganego procedurą „Warunki i 

procedury wykorzystania certyfikatów w procesie 

przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 

elektroenergetycznych”  

• „–„ – sprawdzenie zdolności nie jest 

wymagane zapisami NC RfG 

 

Sprawdzenia 

podstawowe 

    

        

1 2 3 4 5 6 7 

Typ PGM 

Testy 

zgodności 

Symulacje 

zgodności Typ A Typ B Typ C Typ D  

Synchroniczne PGM 

    

        

LFSM-O 

B, C, D B, C ,D 

Test zgodności 

realizowany w trybie 

uproszczonym** 

Test zgodności 

realizowany w trybie 

uproszczonym ** 

Test zgodności  Test zgodności  

LFSM-U 

C, D C, D 

- - Test zgodności Test zgodności 

FSM 

C, D C, D 

- - Test zgodności Test zgodności 

Regulacja odbudowy 

częstotliwości 

C, D - 

- - Test zgodności Test zgodności 

Zdolność do pracy na 

potrzeby własne 

C, D - 

- - Test zgodności Test zgodności 

Zdolność do generacji 

mocy biernej 

C, D C, D 

- 

Test zgodności 

realizowany w trybie 

uproszczonym  

*) Nie dotyczy/Test 

zgodności 

*) Nie 

dotyczy/Test 

zgodności 

Pozostanie w pracy 

podczas zwarcia (FRT) 

- B, C ,D 

- *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy 

Pozwarciowe 

odtworzenie mocy 

czynnej 

- B, C ,D 

- *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy 

Tłumienie oscylacji 

mocy 

- D 

- - - Test zgodności 

PPM 

    

        

LFSM-O 

B, C, D B, C, D 

Test zgodności 

realizowany w trybie 

uproszczonym** 

Test zgodności 

realizowany w trybie 

uproszczonym** 

Test zgodności Test zgodności 
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Wykaz zdolności dla modułów wytwarzania energii typu  

A, B ,C i D dla których określono testy zgodności (1/4) 
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Wykaz zdolności dla modułów wytwarzania energii typu  

A, B ,C i D dla których określono testy zgodności (2/4) 
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Wykaz zdolności dla modułów wytwarzania energii typu  

A, B ,C i D dla których określono testy zgodności (3/4) 
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Wykaz zdolności dla modułów wytwarzania energii typu  

A, B ,C i D dla których określono testy zgodności (4/4) 
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