
Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Klimatu  
z dnia (Dz. U.    poz.  ) 

Załącznik nr 1  

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE  

W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI DO SIECI  

ORAZ WARUNKI JEJ WSPÓŁPRACY  

Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM  

 

1. Wymagania w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości  

 

1. Mikroinstalacja przyłączana do sieci elektroenergetycznej, w zależności od 

częstotliwości w sieci, umożliwia w zakresie częstotliwości:  

1) od 49 Hz do 51 Hz – pracę ciągłą z maksymalną mocą czynną osiągalną dla danych 

warunków środowiskowych (nasłonecznienie, siła wiatru);  

2) od 47,5 Hz do 49 Hz oraz od 51 Hz do 51,5 Hz – pracę w czasie co najmniej 30 minut.  

2. Mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej posiada możliwość regulacji 

generacji mocy czynnej w następującym zakresie częstotliwości:  

1) f = (47,5 ÷ 49,5) Hz – dopuszczalna redukcja mocy czynnej ze względu na obniżenie 

częstotliwości zawiera się pomiędzy krzywymi wyznaczonymi przez następujące 

zależności:  

a) poniżej częstotliwości 49,5 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 10% mocy 

maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1Hz spadku częstotliwości,  

b) poniżej częstotliwości 49 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 2% mocy 

maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1 Hz spadku częstotliwości;  

2) f = (50,2 ÷ 51,5) Hz – wszystkie regulowane jednostki generacji redukują (przy wzroście 

częstotliwości) lub zwiększają (przy redukcji częstotliwości) moc czynną z szybkością 

40% PM (PM – moc czynna realnie wytwarzana przez mikroinstalację w momencie 

przekroczenia częstotliwości sieciowej 50,2 Hz) na każdy 1 Hz następnego wzrostu 

częstotliwości;  
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3) mikroinstalacja jest zdolna do aktywacji odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości 

tak szybko, jak jest to możliwe technicznie, z początkowym opóźnieniem wynoszącym 

nie więcej niż 2 s. Jeżeli początkowe opóźnienie wynosi poniżej 2 s,  

to zamierzone opóźnienie odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości jest tak 

programowane, aby dostosować całkowity czas odpowiedzi do wartości między czasem 

początkowym odpowiedzi a wartością 2 s. 

 

2. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej 

 

Mikroinstalacja przyłączona przez falownik jest zdolna do pracy w normalnych 

warunkach eksploatacji w paśmie tolerancji napięcia od 0,85 Un do 1,1 Un, z następującą mocą 

bierną:  

1) zgodnie z krzywą charakterystyki zadanej przez operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego (OSD) w obrębie współczynników przesunięcia fazowego 

podstawowych harmonicznych napięcia i prądu od cos φ=0,9ind do cos φ =0,9poj, gdzie 

moc czynna wyjściowa mikroinstalacji jest równa 20% znamionowej mocy czynnej lub 

większa;  

2) bez zmian mocy biernej więcej niż o 10% znamionowej mocy czynnej mikroinstalacji przy 

mocy czynnej niższej niż 20% znamionowej mocy czynnej 

 

3. Wymagania w zakresie wyposażenia mikroinstalacji w układ zabezpieczeń  

 

1. Mikroinstalacje posiadają wbudowany układ zabezpieczeń, składający się co najmniej  

z następujących zabezpieczeń:  

1) dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe; 

2) zabezpieczenie podnapięciowe;  

3) zabezpieczenie podczęstotliwościowe;  

4) zabezpieczenie nadczęstotliwościowe;  

5) zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).  

2. Nastawy poszczególnych zabezpieczeń są możliwe do ustawienia w menu 

wyświetlacza oraz poprzez port komunikacyjny z wykorzystaniem otwartego protokołu 

komunikacji falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed ingerencją przez osobę 
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nieuprawnioną w ustawienia nastaw zabezpieczeń – zmiana nastaw zabezpieczeń może być 

dokonana przez osobę uprawnioną. 

3. Bezpieczeństwo  

 

 

 

4. Załączanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej  

 

1. Załączenie mikroinstalacji do sieci jest możliwe tylko wówczas, gdy napięcie i 

częstotliwość mieszczą się w dopuszczalnym zakresie, w nie krótszym, niż minimalny, czasie 

obserwacji. Zakres częstotliwości, zakres napięcia, czas obserwacji i gradient mocy są możliwe 

do ustawienia w mikroinstalacji. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawnioną 

ingerencją w ustawienia tych nastaw – zmiana nastaw nie może być dokonana przez osobę 

nieuprawnioną. 

2. Rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej w warunkach normalnych i 

automatyczne ponowne załączenie po wyłączeniu przez układ zabezpieczeń. 

3. Nastawy dla załączenia lub rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w wyniku 

rozruchu lub działania w warunkach normalnych oraz dla ponownego załączenia po wyłączeniu 

przez układ zabezpieczeń są następujące:  

1) zakres częstotliwości od 47,5 Hz do 50,1 Hz;  

2) zakres napięcia od 0,85 Un do 1,1 Un;  

3) minimalny czas obserwacji: 60 s.  

4. Synchronizacja mikroinstalacji jest w pełni automatyczna, co oznacza, że nie jest 

możliwe ręczne zamknięcie łącznika pomiędzy dwoma synchronizowanymi systemami. 

5. Dopuszcza się możliwość pracy mikroinstalacji na potrzeby własne instalacji 

odbiorczej przy zaniku napięcia w sieci OSD, w przypadku zastosowania w instalacji 

odbiorczej rozłącznika stwarzającego w sposób automatyczny, na okres braku napięcia w sieci 

OSD, przerwę izolacyjną pomiędzy instalacją odbiorczą, a siecią OSD. 

 

5. Jakość energii  
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Mikroinstalacje spełniają wymagania norm dotyczących jakości energii elektrycznej 

wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw, o których mowa w części 1. 

 

6. Praca i bezpieczeństwo mikroinstalacji  

 

1. Nastawy zadanych wartości, możliwych do ustawienia w mikroinstalacji, są możliwe 

do odczytania z mikroinstalacji, np. z wyświetlacza, interfejsu użytkownika lub oraz poprzez 

port komunikacyjny z wykorzystaniem otwartego protokołu komunikacji. 

2. Tabliczka znamionowa mikroinstalacji zawiera co najmniej następujące informacje:  

1) nazwę producenta lub znak firmowy;  

2) określenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacji umożliwiające 

uzyskanie stosownych informacji od producenta;  

3) moc znamionową;  

4) napięcie znamionowe;  

5) częstotliwość znamionową;  

6) zakres regulacji współczynnika przesunięcia fazowego podstawowych harmonicznych 

napięcia i prądu; 

7) numer seryjny. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podaje się w języku polskim. Informacje te są 

umieszczone również w języku polskim w instrukcji obsługi.  

4. W miejscach z dostępnymi elementami pod napięciem należy stosować etykiety 

ostrzegawcze. 

5. W mikroinstalacjach stosuje się następujące środki techniczne zabezpieczające przed 

zwarciami i przeciążeniami: 

1) rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi po stronie prądu przemiennego lub 

rozłącznik stwarzający w sposób automatyczny widoczną przerwę izolacyjną.   

2) urządzenie zabezpieczające lub rozłącznik bezpiecznikowy po stronie prądu stałego 

instalacji umożliwiający skuteczne gaszenie łuku. 

 

 

7. Pozostałe wymagania dotyczące przekazania mikroinstalacji do eksploatacji  
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1. Producent dostarcza instrukcję montażu zgodnie z normami i wymaganiami 

krajowymi.  

2. Urządzenia wchodzące w skład mikroinstalacji podlegają badaniom typu pod 

względem wymagań odpowiednich norm w zakresie współpracy z siecią, w przypadku braku 

stosownych norm wyrobu.  

3. Montaż mikroinstalacji wykonany jest przez instalatorów posiadających odpowiednie 

i potwierdzone kwalifikacje.  

4. Właściciel mikroinstalacji dysponuje przygotowanym przez instalatora schematem 

jednokreskowym mikroinstalacji. 

5. Mikroinstalacja jest wyposażona w urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe mierzące 

ilość energii wytworzonej w mikroinstalacji na zaciskach źródła. 

6. Urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe jest wyposażone w interfejsy komunikacyjne 

umożliwiające zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem otwartych protokołów 

komunikacyjnych. 

5.7. Właściciel mikroinstalacji przygotowuje urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na 

potrzeby uruchomienia zdalnej komunikacji poprzez instalację modemu 

komunikacyjnego. 
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Załącznik nr 2  

WZÓR 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI 

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ/ ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZENIA 

MIKROINSTALACJI DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ** 

 
Proszę potraktować niniejszy pismo*: 

 
☐w pierwszej kolejności jako zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

elektroenergetycznej, a w przypadku braku spełnienia warunków zgłoszenia, jako wniosek 
o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej 

☐ tylko jako zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej 
☐ tylko jako wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

elektroenergetycznej 
 
  

1. Dane Wnioskodawcy/Zgłaszającego** 
1)  

 imię i nazwisko/nazwa podmiotu** 
2)  

 adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
3)  

 adres e-mail 
4)  

 nr telefonu kontaktowego 
 
2. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie ☐ – ta sama jak wyżej* 
1)  

 adres e-mail 
2)  

 nr telefonu kontaktowego 
 
3. Adres korespondencyjny ☐– taki sam jak powyżej* 
  

 adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
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4. Dane lokalizacji działki/obiektu**, gdzie przyłączona będzie mikroinstalacja 

1)  
 

 gmina 
2)  

 
 miejscowość 

3)  
 

 kod pocztowy 
4)  

 
 ulica 
5)  

 
 numer budynku/numer lokalu/nr działki 
 
 

 ☐hydroenergia, ☐energia wiatru,  ☐energia geotermalna, 
 ☐energia promieniowania słonecznego, ☐energia biogazu rolniczego, ☐energia z biogazu, 
 ☐energia biomasy, ☐energia z biopłynów,  ☐energia hydrotermalna 
 ☐inny ……………………………,      

 
6. Wniosek/Zgłoszenie** dotyczy*: 
□ przyłączenia mikroinstalacji do projektowanego obiektu  
□ przyłączenia mikroinstalacji bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej 
□ przyłączenia mikroinstalacji do istniejącego obiektu  
□ zwiększenia mocy istniejącej instalacji  
numer licznika lub numer Punktu Poboru Energii (PPE) - numer ten znajduje się m.in. na 
fakturze rozliczeniowej za energię elektryczną: …………………………………. 
 
Typ instalacji: ☐ jednofazowa ☐ trójfazowa 
 
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru/dostarczania energii elektrycznej (nie wcześniej niż 
30 dni od daty dostarczenia zgłoszenia):  
 

 
Data i podpis Wnioskodawcy/Zgłaszającego**  

 

Typ Moc 

 

Liczba (szt.) 

 

Typ 

 

Moc 

 

Liczba (szt.) 

 

Typ 

 

Moc 

 

Liczba (szt.) 

 

5. Rodzaj źródła* 

Łączna moc zainstalowana kW (maksymalnie 50) 
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7. Dodatkowe uwagi i informacje Wnioskodawcy/Zgłaszającego**, w szczególności dotyczące 
okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub 
sieci: 
 
_____________________________________________________ . 
 
8. Wyrażam/nie wyrażam zgody** na prowadzenie sprawy w drodze elektronicznej (dotyczy 
wniosku/zgłoszenia** złożonego w formie pisemnej w postaci papierowej). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje dla Wnioskodawcy/Zgłaszającego: 
 
1) podane informacje powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne i nie zawierać 

błędów;  
2) w przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawy niniejszego wniosku/zgłoszenia  

przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie wzywa do uzupełnienia braków formalnych; 
3) termin na uzupełnienie braków formalnych, o których mowa powyżej, wynosi co najmniej 

30 dni; 
4) OSD instaluje odpowiedni układ zabezpieczający i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe 

energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przez mikroinstalację objętą niniejszym 

wnioskiem/zgłoszeniem.  

 

Objaśnienia: 

* Należy zakreślić znakiem „x” właściwe pole. 
** Należy skreślić niewłaściwe. 

 


