
WNIOSEK o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu wytwarzania 

energii typu D 

 

1. Dane właściciela zakładu wytwarzania energii 

2. Adres do korespondencji 

3. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotowego dokumentu 

4. Dane dotyczące warunków przyłączenia i umowy o przyłączenie do sieci 

5. Dane techniczne modułu wytwarzania energii oraz miejsca jego przyłączenia do 

sieci 

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku 

a. Załącznik 1 - Oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia - zgodnie ze 

wzorem OSD. 

b. Załącznik 2 - Oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułów prawnych do 

dysponowania nieruchomościami, na których zlokalizowany jest moduł 

wytwarzania energii. 

c. Załącznik 3 - Schemat jednokreskowy przyłączanego modułu wytwarzania 

energii i wchodzących w jego skład zasadniczych urządzeń, z podaniem ich 

podstawowych parametrów technicznych. 

d. Załącznik 4 - Opis wymiany informacji pomiędzy przyłączanym modułem 

wytwarzania energii, a siecią przesyłową/dystrybucyjną ze schematem 

zasadniczym funkcjonalnym organizacji wymiany informacji oraz listą 

sygnałów. 

e. Załącznik 5 - Opis funkcjonalny systemu telekomunikacji w przyłączanym 

module wytwarzania energii wraz ze schematem powiązań z systemem 

telekomunikacji OSD i realizowanymi funkcjami. 

f. Załącznik 6 - Opis podstawowych układów EAZ przyłączanego modułu 

wytwarzania energii wraz z podaniem podstawowych funkcjonalności  

i zasad ich współdziałania z układami EAZ po stronie sieci 

przesyłowej/dystrybucyjnej wraz ze schematem funkcjonalnym współpracy 

układów EAZ pomiędzy przyłączanym modułem wytwarzania energii,  

a siecią przesyłową/dystrybucyjną. 

g. Załącznik 7 - Wykaz uzgodnionych z OSD nastawień podstawowych 

układów i urządzeń EAZ, AO oraz ARNE 

h. Załącznik 8 - Opis zainstalowanych systemów pomiarowych i pomiarowo - 

rozliczeniowych wraz z ich zasadniczymi schematami i opisem 

podstawowych parametrów urządzeń wchodzących w ich skład. 

i. Załącznik 9 - Kopie protokołów, z wyłączeniem tych, które zostały 

przekazane OSD podczas procedury przyłączeniowej: 



- odbiorów częściowych oraz kopie protokołów odbiorów robót ulegających 

zakryciu lub zanikających; 

- odbiorów wymaganych na terenie wykonywania robót, prób fabrycznych, 

świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych, itp.; 

- pomontażowych badań i prób odbiorczych w tym również urządzeń 

automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki, 

wykonywanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, przed 

przyłączeniem do sieci. 

j. Załącznik 10 - Uzgodnione i zatwierdzone wymagane dokumenty, w tym: 

- Instrukcja Współpracy Ruchowej w stacji ……...........................................; 

- Program łączeniowy do podania napięcia oraz dla wykonania badań 

odbiorczych. 

k. Załącznik 11 - Zakres prób i testów wraz z proponowanym harmonogramem 

oraz warunki ich przeprowadzenia w fazie przeprowadzania prób napięciowych 

i obciążeniowych potrzeb własnych. 

l. Załącznik 12 - Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

m. Załącznik 13 - Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie 

przedmiotowego wniosku. 

n. Załącznik 14  - Pełnomocnictwo ww. osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla 

modułu wytwarzania energii typu D  

 

Dane właściciela zakładu wytwarzania energii: 

 

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO PRZYJĘCIA NAPIĘCIA 

działając na podstawie zawartej w dniu .……….. Umowy o przyłączenie do sieci  

nr ………………………………………………………… (dalej „Umowa”) oraz uwzględniając 

postanowienia Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, 

ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek 

wytwórczych do sieci oświadcza, że zakończył budowę zdefiniowanego w Umowie oraz we 

wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON modułu wytwarzania energii,  

w zakresie umożliwiającym bezpieczne przyjęcie napięcia od strony 

 ………………………………………………………………………………………………., 

(punkt/punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii do sieci) 

tj. zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do 

wykonania na obecnym etapie realizacji modułu wytwarzania energii. 

 

Przyjęcie napięcia przez moduł wytwarzania energii nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób 

fizycznych przebywających na jego terenie. 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla 

modułu wytwarzania energii typu D  
 

Dane właściciela zakładu wytwarzania energii: 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zobowiązuje się zapoznawać osoby wskazane we wnioskach składanych na wszystkich 

etapach procedury wydawania pozwoleń na użytkowanie oraz w aktualizacjach do tych 

wniosków, z zawartymi w części 5 Wniosku klauzulami informacyjnymi w zakresie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych przez OSD. 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu 

wytwarzania energii typu D 

 

1. Dane właściciela zakładu wytwarzania energii 

2. Adres do korespondencji 

3. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotowego dokumentu 

4. Informacje dotyczące modułu wytwarzania energii oraz miejsca jego przyłączenia 

do sieci 

5. Informacje dotyczące jednostki badawczej odpowiedzialnej za wykonanie testów 

modułu wytwarzania energii: 

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku 

a. Załącznik 1 - Szczegółowe poświadczenie zgodności. 

b. Załącznik 2 - Szczegółowe dane techniczne dotyczące modułu wytwarzania 

energii mające znaczenie dla przyłączenia do sieci. 

c. Załącznik 3 - Certyfikaty sprzętu wydane przez upoważniony podmiot 

certyfikujący w odniesieniu do modułów wytwarzania energii, w przypadku, gdy 

są one wykorzystywane, jako część dowodu zgodności. 

d. Załącznik 4 - Modele symulacyjne lub dane wymagane do ich zbudowania. 

e. Załącznik 5 - Analizy przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym  

i osiągi dynamiczne, zgodnie z wymogami rozdziałów 5, 6 lub 7 tytułu IV 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku. 

f. Załącznik 6 - Szczegółowe informacje dotyczące planowanych testów 

zgodności zgodnie z rozdziałami 2, 3 i 4 tytułu IV Rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku. 

g. Załącznik 7 - Wniosek o rejestrację źródła (wzór dokumentu z PSE). 

h. Załącznik 8 - Formularz parametrów techniczno-ruchowych (wzór dokumentu  

z PSE). 

i. Załącznik 9 - Uzgodniona i zatwierdzona Instrukcja Współpracy Ruchowej  

w stacji ………………………………. . 

j. Załącznik 10 - Szczegółowe informacje dotyczące planowanych testów 

zgodności po pierwszej synchronizacji wraz z harmonogramem 

przeprowadzania testów (uzgodnionym z Operatorem). 

k. Załącznik 11 - Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

l. Załącznik 12 - Oświadczenie o gotowości do pierwszej synchronizacji. 

m. Załącznik 13 - Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie 

przedmiotowego wniosku. 

n. Załącznik 14  - Pełnomocnictwo ww. osoby. 



ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie 

ION dla modułu wytwarzania energii typu D 

 

Dane właściciela zakładu wytwarzania energii: 

 

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI 

 

działając na podstawie art. 35 ust 3 lit a) Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia  

14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie 

przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG) oświadcza, że moduł 

wytwarzania energii przyłączony w:  

………………………………………………………………………………………………. 

(punkt/punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii do sieci) 

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do 

wykonania na obecnym etapie realizacji modułu wytwarzania energii. 

 

Moduł wytwarzania energii dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie tymczasowego 

pozwolenia na użytkowanie „ION”, spełnia kryteria techniczne określone w NC RfG,  

w dokumentach wydanych na jego podstawie, warunkach przyłączenia, jak również 

IRiESD/IRiESP. 

Przeprowadzenie synchronizacji przez moduł wytwarzania energii nie zagraża 

bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie. 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na 

użytkowanie ION dla modułu wytwarzania energii typu D  
 

Dane właściciela zakładu wytwarzania energii: 

 

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO PIERWSZEJ SYNCHRONIZACJI 

 

działając na podstawie zawartej w dniu …………........ umowy o przyłączenie nr 

…………......................…….. do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej ………….............................. 

(nazwa przyłączanego obiektu) (dalej „Umowa”) oświadcza, że zakończył prace związane   

z przygotowaniem zdefiniowanego w Umowie Obiektu do pracy synchronicznej z Krajowym 

Systemem Elektroenergetycznym (zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, wszystkie 

próby i testy niezbędne przed pierwszą synchronizacją). 

Powyższy Obiekt jest gotowy do bezpiecznego przeprowadzenia pierwszej synchronizacji  

z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w rozdzielni ………. kV w stacji 

elektroenergetycznej ………………..…………. (nazwa stacji elektroenergetycznej). 

Obiekt, na obecnym etapie realizacji spełnia, odpowiednio do stanu zaawansowania prac, 

wszystkie wymagania zawarte w Umowie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej/Dystrybucyjnej i nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych 

przebywających na jego terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu 

wytwarzania energii typu D 

 

1. Dane właściciela zakładu wytwarzania energii 

2. Adres do korespondencji 

3. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotowego dokumentu 

4. Informacje dotyczące modułu wytwarzania energii oraz miejsca jego przyłączenia 

do sieci 

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku 

a. Załącznik 1 - Szczegółowe poświadczenie zgodności. 

b. Załącznik 2 - Informację o dopuszczalnych gradientach zmian mocy czynnej. 

c. Załącznik 3 - Zaktualizowany formularz z danymi wymaganymi do 

zbudowania modeli symulacyjnych z wykorzystaniem rzeczywistych wartości 

mierzonych podczas testów. 

d. Załącznik 4 - Zaktualizowane analizy przedstawiające oczekiwane osiągi  

w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne z wykorzystaniem rzeczywistych 

wartości mierzonych podczas testów, zgodnie z wymogami rozdziałów 5, 6 

lub 7 tytułu IV Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 

roku. 

e. Załącznik 5 - Zaktualizowane szczegółowe dane techniczne,  

z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, 

dotyczące modułu wytwarzania energii mające znaczenie dla przyłączenia do 

sieci. 

f. Załącznik 6 - Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie 

przedmiotowego wniosku. 

g. Załącznik 7  - Pełnomocnictwo ww. osoby. 

h. Załącznik 8  - Protokół z wykonania umowy o przyłączenie.  

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

FON dla modułu wytwarzania energii typu D 
 

 

Dane właściciela zakładu wytwarzania energii: 

 

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI 

 

działając na podstawie art. 36 ust. 3 lit a) Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia  

14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie 

przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG) oświadcza, że moduł 

wytwarzania energii przyłączony w:  

………………………………………………………………………………………………. 

(punkt/punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii do sieci) 

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do 

wykonania na obecnym etapie realizacji modułu wytwarzania energii. 

Moduł wytwarzania energii dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie „FON”, spełnia wymogi techniczne określone w NC RfG,  

w dokumentach wydanych na jego podstawie, warunkach przyłączenia, jak również 

IRiESD/IRiESP. 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 8 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

FON dla modułu wytwarzania energii typu D 

 

Dane właściciela zakładu wytwarzania energii: 

 

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE 

Strony umowy nr ……….................……………… o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (dalej 

„Umowa”) zawartej w Poznaniu, w dniu …………………….., pomiędzy 

……….................…………………….. (zwaną dalej „Spółką”) a ……………………….. (zwaną 

dalej „Operatorem”) zgodnie oświadczają, że w dniu …………………….. nastąpiło 

przyłączenie ……….................……………….. (nazwa obiektu) w polu nr………… w rozdzielni 

……… kV w stacji elektroenergetycznej ……..…………………. (nazwa stacji 

elektroenergetycznej). 

Strony Umowy potwierdzają, że: 

  

przyłączenie Obiektu nastąpiło po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób, 

pomiarów i testów zgodnie z zapisami Umowy, Obiekt spełnia wszystkie wymagania 

techniczne i warunki niezbędne do przyłączenia   określone w Umowie i IRiESP. 

 

Tym samym Strony potwierdzają, że wszystkie zobowiązania Stron wynikające z Umowy 

dotyczące przyłączenia Obiektu zostały wykonane, co nie wyklucza ostatecznego rozliczenia 

nakładów związanych z przyłączeniem Obiektu, zgodnie z § .…… pkt …....... Umowy oraz 

możliwości dochodzenia innych ewentualnych roszczeń wynikających z tej Umowy. 

 

 

 



WNIOSEK o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON 

dla modułu wytwarzania energii typu D 

 

1. Dane właściciela zakładu wytwarzania energii 

2. Adres do korespondencji 

3. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotowego dokumentu 

4. Informacje dotyczące modułu wytwarzania energii oraz miejsca jego przyłączenia 

do sieci 

5. Zakres modyfikacji / stwierdzonej niezgodności 

6. Harmonogram 

7. Dodatkowe uwagi 

8. Oświadczenie: 

 

„Wnioskodawca informuje, że: 

a) zakład będzie podlegał tymczasowej istotnej modyfikacji lub utracie zdolności 

mającej wpływ na jego wydajność; lub  

b) miała miejsce awaria sprzętu prowadząca do niezgodności z niektórymi 

odpowiednimi wymogami; lub 

c) stwierdzono wystąpienie niezgodności z wymogami dot. ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie (FON), nr ……………………….......…………............ 

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie pozwolenia LON.” 
 

 

 

 

 


