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1. Cel i zakres 
Niniejsza procedura została opracowana na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące 

przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii 

z podłączeniem prądu stałego (dalej NC HVDC). 

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegółowienie wymagań dotyczących pozwoleń na użytkowanie 

dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz sieci systemów HVDC, tj. pozwolenia 

na podanie napięcia („EON”), tymczasowego pozwolenie na użytkowanie” („ION”), ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie („FON”) oraz ograniczonego pozwolenia na użytkowanie („LON”). 

System HVDC oznacza system elektroenergetyczny przesyłający energię w formie prądu stałego 

o wysokim napięciu pomiędzy dwiema lub więcej szynami prądu przemiennego, zawierający 

co najmniej dwie stacje przekształtnikowe HVDC z liniami lub kablami przesyłowymi prądu stałego 

pomiędzy stacjami przekształtnikowymi HVDC, a moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego 

oznacza moduł parku energii przyłączony za pomocą jednego lub więcej przyłączy HVDC do jednego 

lub więcej systemów HVDC. Procedura pozwolenia na użytkowanie dotyczy modułów parku energii 

oraz systemów HVDC zaklasyfikowanych jako nowe (za wyjątkiem tych opisanych w art. 3 NC HVDC) 

oraz istniejące (opisane w art. 4 NC HVDC). Zasady zaklasyfikowania jednostek jako istniejące zostały 

opisane w art. 4 ust. 2 NC HVDC. 

Niniejsza procedura określiła wzory wniosków oraz samych pozwoleń na użytkowanie wraz z nowymi 

niezbędnymi załącznikami (których stosowanie wynika z opracowanej procedury) i zostały załączone 

do niniejszego dokumentu. OSP/OSD pozostawia sobie możliwość wystąpienia o inne niezbędne 

dokumenty nieobjęte niniejszym opracowaniem. 

Niniejsza procedura ma zastosowanie do przyłączania systemów HVDC/modułów parku energii 

z podłączeniem prądu stałego do sieci jednego OS. W przypadku przyłączania do różnych OS, Właściciel 

systemu HVDC/modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego musi niezależnie stosować 

się do procedur obowiązujących u każdego z nich. 
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2. Definicje 
Definicje pojęć występujących w przedmiotowym dokumencie:  

 „IRiESP” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

 „IRiESD” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

 „Umowa o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji” oznacza umowę 

o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie której OSP/OSD 

świadczy użytkownikowi systemu usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej. 

 „Umowa połączeniowa” oznacza umowę między dwoma lub więcej operatorami systemów, 

która obejmuje odpowiednie i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące przesyłu/dystrybucji 

energii elektrycznej. 

Poniższe definicje przytoczono za NC HVDC i NC RfG. 

 „Umowa przyłączeniowa” oznacza umowę między właściwym operatorem systemu 

a właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, która obejmuje 

odpowiednie i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego, w tym umowa o przyłączenie do sieci oraz umowa 

o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy 

Prawo energetyczne. 

 „Punkt przyłączenia” oznacza miejsce, w którym moduł wytwarzania energii, instalacja 

odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC jest przyłączony(-a) do systemu 

przesyłowego, sieci morskiej, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu 

dystrybucyjnego, lub systemu HVDC, jak określono w umowie przyłączeniowej. 

 „Przyłącze HVDC” oznacza punkt, w którym urządzenia HVDC są przyłączone do sieci prądu 

przemiennego, gdzie mogą zostać wprowadzone specyfikacje techniczne mające wpływ 

na działanie urządzeń. 

 „Moduł wytwarzania energii (PGM)” oznacza synchroniczny moduł wytwarzania energii albo 

moduł parku energii. 

 „Moduł parku energii (PPM)” oznacza jednostkę lub zestaw jednostek wytwarzających energię 

elektryczną, która(-y) jest przyłączona(-y) do sieci w sposób niesynchroniczny lub poprzez 

układy energoelektroniki, i która(-y) ma również jeden punkt przyłączenia do systemu 

przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu dystrybucyjnego, 

lub systemu HVDC. 

 „Moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego (PPM DC)” oznacza moduł parku energii 

przyłączony za pomocą jednego lub więcej przyłączy HVDC do jednego lub więcej systemów 

HVDC. 

 „Jednostka przekształtnikowa HVDC” oznacza jednostkę złożoną z jednego lub więcej 

mostków przekształtnikowych wraz z co najmniej jednym transformatorem 

przekształtnikowym, reaktorami, urządzeniami sterowania jednostką przekształtnikową, 

niezbędnymi urządzeniami zabezpieczeniowymi i przełącznikowymi oraz ewentualnymi 

urządzeniami pomocniczymi używanymi do przekształcania. 

 „System HVDC” oznacza system elektroenergetyczny przesyłający energię w formie prądu 

stałego o wysokim napięciu pomiędzy dwiema lub więcej szynami prądu przemiennego, 

zawierający co najmniej dwie stacje przekształtnikowe HVDC z liniami lub kablami 

przesyłowymi prądu stałego pomiędzy stacjami przekształtnikowymi HVDC. 
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 „Osadzony system HVDC” oznacza system HVDC przyłączony w ramach obszaru 

regulacyjnego, który w momencie instalacji nie został zainstalowany na potrzeby przyłączenia 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego ani na potrzeby przyłączenia instalacji 

odbiorczej. 

 „Właściciel PPM DC/systemu HVDC” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, do której 

należy moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego/system HVDC. 

 „Właściwy operator systemu” („Właściwy OS”) oznacza operatora systemu przesyłowego lub 

operatora systemu dystrybucyjnego, do którego systemu jest lub zostanie przyłączony(-a) 

moduł wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC. 

 „Właściwy OSP” oznacza operatora systemu przesyłowego, na którego obszarze regulacyjnym 

moduł wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC jest 

lub zostanie przyłączony(-a) do sieci pod dowolnym poziomem napięcia. 

 „Maksymalna zdolność przesyłowa mocy czynnej HVDC (Pmax)” oznacza maksymalną ciągłą 

moc czynną, którą system HVDC może wymieniać z siecią w każdym puncie przyłączenia, 

jak określono w umowie przyłączeniowej lub uzgodniono pomiędzy właściwym operatorem 

systemu i właścicielem systemu HVDC. 

 „Minimalna zdolność przesyłowa mocy czynnej HVDC (Pmin)” oznacza minimalną ciągłą moc 

czynną, którą system HVDC może wymieniać z siecią w każdym puncie przyłączenia, 

jak określono w umowie przyłączeniowej lub ustalono pomiędzy właściwym operatorem 

systemu i właścicielem systemu HVDC. 

 „Certyfikat sprzętu” oznacza dokument wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący 

dla sprzętu używanego w module wytwarzania energii, jednostce odbiorczej, systemie 

dystrybucyjnym, instalacji odbiorczej lub systemie HVDC. W certyfikacie sprzętu określa 

się zakres jego ważności na poziomie krajowym lub na innym poziomie, na którym wybiera 

się określoną wartość z zakresu dopuszczonego na poziomie europejskim. W celu zastąpienia 

określonych części procesu weryfikacji spełnienia wymogów certyfikat sprzętu może 

uwzględniać modele potwierdzone rzeczywistymi wynikami testów. 

 „Upoważniony podmiot certyfikujący” oznacza podmiot, który wydaje certyfikaty sprzętu 

i dokumenty modułu wytwarzania energii i który otrzymał akredytację od krajowej jednostki 

stowarzyszonej w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Akredytacji, ustanowionej 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008. 

 „Poświadczenie zgodności” oznacza dokument dostarczany operatorowi systemu przez 

właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji odbiorczej, operatora systemu 

dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, określający aktualny stan w zakresie zgodności 

z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami. 

 „Pozwolenie na podanie napięcia (EON)” oznacza pozwolenie wydawane przez właściwego 

operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela instalacji 

odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC przed podaniem 

napięcia na jego sieć wewnętrzną. 

 „Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie (ION)” oznacza pozwolenie wydawane przez 

właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela 

instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, które 

zezwala im na eksploatację, odpowiednio, modułu wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, 

systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez 



Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC 

Strona 8 z 58 
 

ograniczony czas, a także na rozpoczęcie testów zgodności w celu zapewnienia zgodności 

z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami. 

 „Ostateczne pozwolenie na użytkowanie (FON)” oznacza pozwolenie wydawane przez 

właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela 

instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC 

spełniającego odpowiednie specyfikacje i wymogi, które zezwala im na eksploatację, 

odpowiednio, modułu wytwarzania energii, instalacji odbiorczej, systemu dystrybucyjnego lub 

systemu HVDC poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci. 

 „Ograniczone pozwolenie na użytkowanie (LON)” oznacza pozwolenie wydawane przez 

właściwego operatora systemu dla właściciela zakładu wytwarzania energii, właściciela 

instalacji odbiorczej, operatora systemu dystrybucyjnego lub właściciela systemu HVDC, którzy 

wcześniej uzyskali status FON, ale u których tymczasowo występuje poważna modyfikacja 

lub utrata zdolności skutkująca brakiem zgodności ze specyfikacjami i wymogami. 

 Ustawa Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.). 
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3. Uwarunkowania formalne wynikające z NC HVDC oraz prawa 

krajowego 
NC HVDC określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego 

oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. Kodeks ustanawia obowiązki zapewniające 

właściwe wykorzystanie zdolności systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku 

energii z podłączeniem prądu stałego przez operatorów systemów w przejrzysty i niedyskryminacyjny 

sposób w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii. Kodeks wszedł w życie 28 września 

2016 roku. Stosowanie wymogów określonych w tym rozporządzeniu rozpoczyna się trzy lata po jego 

publikacji, tj. 8 września 2019 r. 

Zapisy i wymogi NC HVDC dotyczą, co do zasady, nowych modułów parku energii z podłączeniem prądu 

stałego oraz systemów HVDC. Dla istniejących systemów HVDC szczegółowy zakres objęcia wymogami 

NC HVDC w zakresie modernizacji lub wymiany jest przedmiotem ustaleń pomiędzy właściwymi OSP 

w odpowiednich porozumieniach międzyoperatorskich. Dla istniejących modułów parku energii 

z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC szczegółowy zakres objęcia wymogami NC HVDC 

w zakresie modernizacji lub wymiany jest określony w „Procedurze objęcia istniejącego modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany” 

dostępnej na stronie operatora systemu. 

Podkreślić także należy, że zapisy NC HVDC będą stosowane do modułów parku energii z podłączeniem 

prądu stałego oraz systemów HVDC, które nie były przyłączone do sieci w dniu wejścia w życie 

NC HVDC, jeśli ich właściciel nie zawrze wiążącej umowy zakupu podstawowej instalacji wytwórczej 

lub urządzeń HVDC w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC HVDC. Właściciel systemu HVDC 

lub modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego musi powiadomić o jej zawarciu właściwego 

operatora systemu i OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia (art. 4 ust. 2 lit. b 

NC HVDC). 

Jednocześnie Właściwy OS, do którego sieci są przyłączane urządzenia, instalacje 

lub sieci, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 2 lit. b NC HVDC może złożyć, na podstawie art. 23 

ust. 2 pkt. 11c) ustawy Prawo energetyczne, wniosek do organu regulacyjnego (Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki) o rozstrzygnięcie, czy te urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wymogi uznania 

ich za istniejące czy nowe. 

Zgodnie z zapisami art. 55 i 60 NC HVDC, właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu 

stałego/systemu HVDC musi wykazać Właściwemu OS, że spełnia wymogi określone w NC HVDC oraz 

IRiESP/IRiESD poprzez pomyślne przeprowadzenie dedykowanej procedury pozwolenia 

na użytkowanie.  

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 70 NC HVDC, Właściwy OS jest zobligowany do oceny zgodności 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego/systemu HVDC z wymogami mającymi 

zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia na etapie jego przyłączania jak i przez cały okres 

funkcjonowania zakładu wytwarzania energii.  

Właściwy OS ma prawo zażądać (na mocy zapisów NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD), aby właściciel modułu 

parku energii z podłączeniem prądu stałego/systemu HVDC przeprowadzał testy i symulacje, w celu 

oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego modułu parku energii z podłączeniem 

prądu stałego/systemu HVDC, według powtarzalnego planu lub ogólnego programu bądź po każdej 
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awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzętu, która może mieć wpływ na zgodność modułu 

parku energii z podłączeniem prądu stałego/systemu HVDC z wymogami NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. 

W tym celu niezbędne jest określenie wykazu dokumentów oraz wymagań, które mają być spełnione 

przez właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego/systemu HVDC w ramach 

procesu weryfikacji.  

Dodatkowo, zgodnie z art. 67 NC HVDC niezależnie od minimalnych wymogów dotyczących testów 

zgodności określonych w NC HVDC Właściwy OS ma prawo:  

- zezwolić właścicielowi modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego/systemu HVDC 

na przeprowadzenie alternatywnej serii testów, 

- zobowiązać właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego/systemu HVDC 

do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych serii testów, 

- zobowiązać właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego/systemu HVDC 

do przeprowadzenia odpowiednich testów w celu wykazania osiągów modułu wytwarzania energii 

podczas eksploatacji opartej na paliwach alternatywnych lub mieszankach paliw. Właściwy OS 

i właściciel zakładu wytwarzania energii uzgadniają, które rodzaje paliwa mają być testowane. 

Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy symulacji i testów niezbędnych do wykonania przez właściciela 

zakładu wytwarzania energii w celu oceny zgodności z wymogami technicznymi dotyczącymi danego 

modułu wytwarzanie energii oraz obowiązku właściciela zakładu wytwarzania energii określono 

w zapisach art. 67 - 74 NC HVDC. 

W niniejszym dokumencie opisano procedury: 

 Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu 

HVDC; 

 Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION 

dla systemu HVDC; 

 Procedura i przebieg procesu wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON 

dla systemu HVDC; 

 Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie LON 

dla systemu HVDC; 

 Procedura i przebieg procesu wydawania pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu 

parku energii z podłączeniem prądu stałego; 

 Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION 

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego; 

 Procedura i przebieg procesu wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON 

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego; 

 Procedura i przebieg procesu wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie LON dla 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego. 

W ramach ww. procedur pozwoleń weryfikowane są wymagania określone w warunkach przyłączenia, 

wynikające z zapisów NC HVDC oraz prawa krajowego – w szczególności z zapisów IRiESP/IRiESD, 

w tym przeprowadzone testy i uzyskane certyfikaty potwierdzające wymagania określone 

w warunkach przyłączenia. Wymagania dotyczące testowania zgodności, sposobu ich przestrzegania 

zostały opublikowane na stronie internetowej Operatora. 

Poniżej przedstawiono zidentyfikowane warianty możliwego przyłączenia modułów parku energii 

z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC: 
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 przyłączenie obiektów do sieci Operatora Systemu przez innego Operatora Systemu: 
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 przyłączenie obiektów do sieci Operatora Systemu przez Podmiot niebędący Operatorem 

Systemu: 
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4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla systemu HVDC 

4.1. Procedura wydawania pozwolenia na podanie napięcia – EON 

4.1.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowa procedura dotyczy właścicieli systemów wysokiego napięcia prądu stałego, które 

zostały objęte wymogami wynikającymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. 

Pozwolenie EON uprawnia właściciela systemu HVDC do podania napięcia na jego sieć wewnętrzną 

i urządzenia pomocnicze oraz przyłączenia się do sieci w określonych punktach przyłączenia. 

Pozwolenie EON dla systemu HVDC jest wydawane przez Właściwego OS pod warunkiem zakończenia 

prac związanych z realizacją umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lub o połączenie sieci 

i spełnienia wymogów określonych przez Właściwego OS w IRiESP/IRiESD. Etap przygotowawczy 

obejmuje umowę w sprawie ustawień zabezpieczeń i regulacji odpowiednich dla punktów przyłączenia 

między Właściwym OS a właścicielem systemu HVDC. 

Przebieg procedury EON w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia EON” 

zamieszczono w pkt 6.1.  

4.1.2. Proces wydawania pozwolenia EON 

Pozwolenie EON wydaje się na wniosek właściciela systemu HVDC po spełnieniu określonych 

wymagań: 

 po stronie właściciela systemu HVDC: 

o przygotowanie i realizacja prac umożliwiająca przyłączenie systemu HVDC do sieci; 

o przeprowadzenie odbiorów w stanie beznapięciowym; 

o przekazanie protokołów odbioru do Właściwego OS; 

o przekazanie oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia zgodnie ze wzorem 

Właściwego OS; 

o złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia „EON” wraz 

z wymaganymi załącznikami; 

o wejście w życie umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii 

elektrycznej (umożliwiającej co najmniej dostarczenie energii z sieci Właściwego OS); 

o przesłanie do OSP/OSD innych dokumentów, wymaganych na tym etapie, o których 

mowa w umowie o przyłączenie; 

 po stronie Właściwego OS: 

o przygotowanie i realizacja prac po stronie Właściwego OS umożliwiająca przyłączenie 

systemu HVDC do sieci; 

o przeprowadzenie odbiorów; 

o sprawdzenie przekazanego protokołu odbioru właściciela systemu HVDC z uprzednio 

zaopiniowaną dokumentacją; 

o weryfikacja poprawności wniosku EON wraz z załącznikami; 

o podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia EON oraz o planowanym terminie podania 

napięcia na sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze oraz przyłączenia się do sieci 

w określonych punktach przyłączenia. 

4.1.3. Okres ważności pozwolenia EON 

Pozwolenie EON traci ważność z dniem w nim określonym (maksymalnie po upływie 24 miesięcy 

od dnia jego wydania) lub po wydaniu pozwolenia ION. Pozwolenie EON nie uprawnia właściciela 
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systemu HVDC do eksploatacji systemu HVDC lub jednostki przekształtnikowej HVDC poprzez 

wykorzystanie przyłączeń do sieci określonych dla punktów przyłączenia. 

4.2. Procedura wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie - ION 

4.2.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowa procedura dotyczy właścicieli systemów HVDC, które zostały objęte wymogami 

wynikającymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. 

Pozwolenie ION dla systemu HVDC jest wydawane przez Właściwego OS właścicielowi systemu HVDC 

po podaniu napięcia na sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze systemu HVDC a przed próbnym 

przesyłem energii elektrycznej. Uprawnia do eksploatacji systemu HVDC poprzez wykorzystanie 

przyłączenia do sieci przez określony czas. Właściciel systemu HVDC zobowiązany jest do przekazania 

certyfikatów sprzętu lub wyników testów zgodności zakresie i na warunkach określonych w dostępnych 

na stronie internetowej Operatora. 

Przebieg procedury ION w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia ION” zamieszczono 

w pkt. 6.2. 

4.2.2. Proces wydawania pozwolenia ION 

Dokument ION wydaje się na wniosek właściciela systemu HVDC po spełnieniu określonych wymagań: 

 po stronie właściciela systemu HVDC: 

o załączenie napięcia na sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze systemu HVDC (realizacja 

pozwolenia EON); 

o przeprowadzenie prób i odbiorów, realizowanych po podaniu napięcia na sieć wewnętrzną 

i instalacje pomocnicze systemu HVDC; 

o złożenie kompletnego wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie 

„ION” wraz z wymaganymi załącznikami; 

o przesłanie do OSP/OSD innych dokumentów, wymaganych na tym etapie, o których mowa 

w umowie o przyłączenie; 

 po stronie Właściwego OS: 

o weryfikacja poprawności wniosku ION wraz z załącznikami; 

o przygotowanie wykazu danych do uzupełnienia przez właściciela systemu HVDC przed 

rozpoczęciem procedury FON; 

o podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia ION oraz uzgodnienie terminu planowanego 

przeprowadzenia próbnego przesyłu energii elektrycznej. 

4.2.3. Okres ważności pozwolenia ION 

Pozwolenie ION traci ważność z dniem w nim określonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak czas 

jego obowiązywania nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Przedłużenie okresu, przez który właściciel 

systemu HVDC może utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w art. 57 ust. 4 

NC HVDC, może zostać przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony 

do Właściwego OS przed upływem przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstwa 

ustanowioną w art. 77 – 83 NC HVDC. 

4.3. Procedura wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie – FON 

4.3.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowa procedura obowiązuje właścicieli systemów HVDC, które zostały objęte wymogami 

wynikającymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. Pozwolenie FON dla systemu HVDC jest wydawane przez 
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Właściwego OS właścicielowi systemu HVDC po sfinalizowaniu procesu weryfikacji danych i badań 

dokonywanych na etapie pozwolenia ION. Uprawnia do eksploatacji systemu HVDC poprzez 

wykorzystanie punktów przyłączenia do sieci. Właściciel systemu HVDC zobowiązany jest 

do przekazania certyfikatów sprzętu lub wyników testów zgodności zakresie i na warunkach 

określonych w dostępnych na stronie internetowej Operatora. 

Przebieg procedury FON w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia FON” zamieszczono 

w pkt 6.3. 

4.3.2. Proces wydawania pozwolenia FON 

Pozwolenie FON wydaje się na wniosek właściciela systemu HVDC po wydaniu tymczasowego 

pozwolenia na użytkowanie ION (w terminie ważności pozwolenia ION) i po sfinalizowaniu procesu 

weryfikacji danych i badań oraz po spełnieniu określonych wymagań: 

 po stronie właściciela systemu HVDC: 

o przygotowanie i realizacja prac końcowych umożliwiająca pracę systemu HVDC; 

o uzupełnienie braków z wykazu uzupełnień zgłoszonych przez Właściwego OS 

w pozwoleniu ION; 

o wysłanie oświadczenia o gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających 

parametry techniczno-ruchowe zgodnie z zapisami umowy o przyłączenie wraz 

wymaganymi załącznikami; 

o uzgodnienie terminów przeprowadzenia testów z Właściwym OS; 

o przeprowadzenie wymaganych testów z wynikiem pozytywnym; 

o złożenie do Właściwego OS kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia FON (wraz 

z wymaganymi dokumentami i innymi załącznikami); 

o przesłanie do OSP/OSD innych dokumentów, wymaganych na tym etapie, o których 

mowa w umowie o przyłączenie; 

 po stronie Właściwego OS: 

o sprawdzenie uzupełnienia braków z wykazu uzupełnień zgłoszonych przez Właściwego 

OS w pozwoleniu ION; 

o uzgodnienie terminów i zakresu przeprowadzenia testów z właścicielem systemu 

HVDC; 

o weryfikacja wniosku o wydanie pozwolenia FON wraz z załącznikami; 

o przygotowanie i przesłanie do właściciela systemu HVDC wykazu błędnych / 

niewystarczających / brakujących danych; 

o wydanie pozwolenia FON. 

4.3.3. Okres ważności pozwolenia FON 

Pozwolenie FON jest przypisane do systemu HVDC i musi być przekazywane każdemu kolejnemu 

następcy prawnemu. Pozwolenie FON wydawane jest na czas nieokreślony. Pozwolenie FON ulega 

zawieszeniu w przypadku wydania przez Właściwego OS pozwolenia LON dla systemu HVDC. 

W przypadku upłynięcia terminu ważności pozwolenia ION na każdym etapie procesu wydania 

pozwolenia FON właściciel systemu HVDC występuje z wnioskiem o przedłużenie ważności pozwolenia 

ION. Pozwolenie ION traci ważność z dniem w nim określonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak 

czas jego obowiązywania nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Przedłużenie okresu, przez który 

właściciel systemu HVDC może utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w art. 

57 ust. 4 NC HVDC, może zostać przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony 
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do Właściwego OS przed upływem przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstw 

ustanowioną w art. 79 NC HVDC. 

4.3.4. Procedura odstępstw 

W przypadku powstania niezgodności (w ocenie Właściwego OS istnieją jakiekolwiek przeszkody 

w wydaniu pozwolenia FON) właściciel systemu HVDC może przekazać do Właściwego OS wniosek 

o odstępstwo (w celu wydania pozwolenia FON). Rozpatrzenie wniosku o odstępstwo następuje 

po spełnieniu określonych wymagań: 

 po stronie właściciela systemu HVDC: 

o złożenie do Właściwego OS kompletnego wniosku o odstępstwo 

(wraz z wymaganymi dokumentami i innymi załącznikami); 

o uzupełnienie zgłoszonych przez Właściwego OS braków we wniosku; 

 po stronie Właściwego OS: 

o ocena kompletności wniosku o odstępstwo; 

o przekazanie wniosku do oceny przez sąsiednich OS; 

o przekazanie wniosku o odstępstwo do Prezesa URE; 

o wydanie pozwolenia FON w przypadku pozytywnej decyzji Prezesa URE. 

W przypadku odmowy Prezesa URE właściciel systemu HVDC będzie zobowiązany do bezzwłocznego 

odłączenia systemu HVDC w porozumieniu z Właściwym OS (zgodnie z zapisami umowy 

o przyłączenie/połączenie/świadczenie usług przesyłania/dystrybucji). 

Ponowne przyłączenie systemu HVDC do sieci Właściwego OS wymaga złożenia przez właściciela 

systemu HVDC nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia/połączenia, następnie zawarcia 

umowy o przyłączenie/połączenie oraz uzyskania pozwoleń EON, ION i FON. 

4.4. Procedura wydawania pozwolenia - LON 

4.4.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowa procedura obowiązuje właścicieli systemów HVDC, które zostały objęte wymogami 

wynikającymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD i posiadają pozwolenie FON.  

Wydanie pozwolenia LON następuje w sytuacjach: 

i) tymczasowej istotnej modyfikacji systemu HVDC lub utracie zdolności 

ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenie dla jego 

działania; 

ii) stwierdzenia przez właściciela systemu HVDC awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności 

z niektórymi odpowiednimi wymogami; 

iii) stwierdzenia przez Właściwego OS niezgodności systemu HVDC z parametrami 

określonymi w pozwoleniu FON; 

a jednocześnie prace przy modernizacji, usuwaniu niekompatybilności lub niezgodności będą trwały 

dłużej niż 3 miesiące. 

W procedurze LON może być wymagane wykorzystanie certyfikatów sprzętu w celu potwierdzenia 

zgodności z wybranymi wymogami. 

4.4.2. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku tymczasowej istotnej modyfikacji 

systemu HVDC lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku 

modyfikacji mających znaczenie dla jego działania w okresie dłuższym niż 3 miesiące. 

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela systemu HVDC: 



Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC 

Strona 17 z 58 
 

 po stronie właściciela systemu HVDC: 

o stwierdzenie potrzeby tymczasowej istotnej modyfikacji systemu HVDC lub utracie 

zdolności ze względu na wdrażanie jednej lub kilku modyfikacji mających znaczenie 

dla jego działania trwającej dłużej niż 3 miesiące; 

o wysłanie do Właściwego OS informacji/powiadomienia o tymczasowej istotnej 

modyfikacji systemu HVDC (dalej również: modyfikacja); 

o w przypadku decyzji Właściwego OS o przeprowadzeniu procedury LON, złożenie 

kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie „LON” 

wraz z wymaganymi załącznikami; 

o przesłanie kopii wniosku o wydanie LON do Prezesa URE; 

o realizacja modyfikacji; 

o w  sytuacji, gdy modyfikacja została zakończona w terminie krótszym niż 3 miesiące 

licząc od daty zgłoszenia, wówczas dotychczasowe pozwolenie FON nie ulega 

zawieszeniu; w przeciwnym przypadku właściciel systemu HVDC otrzymuje 

pozwolenie LON; 

o w sytuacji, gdy podczas prowadzonej modyfikacji nastąpiło odłączenie systemu HVDC 

od sieci, wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem systemu HVDC przeprowadza 

ustalenia w sprawie próbnego przesyłu energii elektrycznej, ustala jego zasady oraz 

termin; 

o przed terminem ostatecznego zakończenia modyfikacji systemu HVDC właściciel 

systemu HVDC uzgadnia z Właściwym OS harmonogram i zakres testów zgodności; 

o po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności przygotowanie i przesłanie 

do Właściwego OS wniosku o wygaszenie pozwolenia LON; 

o przesłanie kopii wniosku o wygaszenie LON do Prezesa URE; 

 po stronie Właściwego OS: 

o decyzja, na podstawie danych nt. modyfikacji dostarczonych przez właściciela systemu 

HVDC, czy modyfikacja wymaga nowych warunków przyłączenia (i wykorzystania 

procedury EON) czy zastosowana będzie procedura LON; 

o odbiór i analiza poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie 

pozwolenia LON; 

o przesłanie kopii pozwolenia LON do Prezesa URE; 

o wydanie zgody na próbny przesył energii elektrycznej; 

o ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności; 

o ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia 

pozwolenia FON; 

o przesłanie kopii powiadomienia o przywróceniu pozwolenia FON 

do Prezesa URE. 

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla tymczasowej 

istotnej modyfikacji” zamieszczono w pkt 6.4.1. 

4.4.3. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez właściciela 

systemu HVDC awarii sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi 

odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące 

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela systemu HVDC: 

 po stronie właściciela Systemu HVDC: 
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o wysłanie do Właściwego OS informacji/powiadomienia o stwierdzeniu awarii 

prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami i podjęciu 

czynności zmierzających do jej usunięcia; 

o złożenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie 

„LON” wraz z wymaganymi załącznikami; 

o przesłanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE; 

o usunięcie niezgodności systemu HVDC; 

o w  sytuacji, gdy usuwanie niezgodności zostało zakończone w terminie krótszym 

niż 3 miesiące licząc od daty wystąpienia awarii, wówczas dotychczasowe pozwolenie 

FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym przypadku właściciel systemu HVDC 

otrzymuje pozwolenie LON; 

o w sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodności nastąpiło odłączenie systemu HVDC 

od sieci, wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem systemu HVDC przeprowadza 

ustalenia w sprawie próbnego przesyłu energii elektrycznej, ustala jego zasady oraz 

termin; 

o przed terminem usunięcia niezgodności systemu HVDC właściciel systemu HVDC 

uzgadnia z Właściwym OS harmonogram i zakres testów zgodności; 

o po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel systemu HVDC 

przygotowuje i przesyła do Właściwego OS wniosek o wygaszenie pozwolenia LON; 

o przesłanie kopii wniosku o wygaszenie LON do Prezesa URE; 

 po stronie Właściwego OS: 

o odbiór i analiza poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie 

pozwolenia LON; 

o przesłanie kopii wydanego pozwolenia LON do Prezesa URE; 

o wydanie zgody na próbny przesył energii elektrycznej; 

o ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności; 

o ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia 

pozwolenia FON; 

o przesłanie kopii powiadomienia o przedterminowym wygaszeniu LON 

i przywróceniu pozwolenia FON do Prezesa URE. 

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla przypadku 

stwierdzenia niekompatybilności przez Wytwórcę” zamieszczono w pkt 6.4.2. 

4.4.4. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez Właściwego OS 

niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące 

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela systemu HVDC: 

 po stronie właściciela systemu HVDC: 

o Właściwy OS stwierdza możliwość wystąpienia niezgodności sprzętu i powiadamiania 

o tym fakcie właściciela systemu HVDC, który potwierdza wystąpienie niezgodności 

i jednocześnie podejmuje działania zaradcze; 

o brak zgodności pomiędzy Właściwym OS, a właścicielem systemu HVDC w zakresie 

stwierdzenia niekompatybilności jego sprzętu, skutkuje że Właściwy OS wspólnie 

z właścicielem systemu HVDC przeprowadza testy sprawdzające. W przypadku 

akceptacji przez Strony wyników testów sprawdzających, które potwierdzają brak 
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kompatybilności systemu HVDC wówczas właściciel systemu HVDC podejmuje 

działania zaradcze; 

o w przypadku braku zgodności Stron odnośnie niekompatybilności systemu HVDC 

rozstrzyga Prezes URE na wniosek Właściwy OS lub właściciela systemu HVDC; 

o w przypadku potwierdzenia niezgodności mogącej trwać dłużej niż 3 miesiące 

właściciel  systemu HVDC zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku 

o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON wraz z wymaganymi 

załącznikami; 

o przesłanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE; 

o w sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodności nastąpiło odłączenie systemu HVDC 

od sieci, wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem systemu HVDC przeprowadza 

ustalenia w sprawie próbnego przesyłu energii elektrycznej, ustala jego zasady oraz 

termin; 

o przed terminem usunięcia niezgodności systemu HVDC właściciel systemu HVDC 

uzgadnia z Właściwym OS harmonogram i zakres testów zgodności; 

o po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel systemu HVDC 

przygotowuje i przesyła do Właściwego OS wniosek o wygaszenie pozwolenia LON; 

o przesłanie kopii powiadomienia o przywróceniu pozwolenia FON do Prezesa URE; 

 po stronie Właściwego OS: 

o stwierdzenie możliwej niezgodności systemu HVDC z niektórymi odpowiednimi 

wymogami i powiadomienie o tym właściciela systemu HVDC oraz, jeżeli jest 

to zasadne, innych połączonych OS; 

o weryfikacja poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia 

LON; 

o przesłanie kopii wydanego pozwolenia LON do Prezesa URE; 

o wydanie zgody na próbny przesył energii elektrycznej; 

o ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności; 

o ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia 

pozwolenia FON; 

o przesłanie kopii powiadomienia o przywróceniu pozwolenia FON Prezesa URE. 

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla przypadku 

stwierdzenia niekompatybilności przez Właściwego OS” zamieszczono w pkt 6.4.3. 

4.4.5. Procedura odstępstw 

W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji modyfikacji systemu HVDC przekraczać będzie okres 

ważności pozwolenia LON, wówczas właściciel systemu HVDC przygotowuje i przekazuje 

do Właściwego OS wniosek o odstępstwo (wydłużenie terminu obowiązywania pozwolenia LON). 

Właściwy OS dokonuje oceny wniosku o odstępstwo i wraz z oceną przekazuje do Prezesa URE. 

Po uzyskaniu decyzji Prezesa URE o przyznaniu odstępstwa, Właściwy OS dokonuje stosownych zmian 

w pozwoleniu LON i powiadamia o tym właściciela systemu HVDC, który kontynuuje proces 

modernizacji systemu HVDC. 

W przypadku odmowy Prezesa URE udzielenia odstępstwa, właściciel systemu HVDC w celu 

przyłączenia systemu HVDC po dostosowaniu do wymogów zobowiązany będzie do złożenia 

do Właściwego OS wniosku o pozwolenie EON, a następnie o pozwolenia ION i FON. 
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5. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego 

5.1. Procedura wydawania pozwolenia na podanie napięcia – EON 

5.1.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowa procedura dotyczy właścicieli modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, 

które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. 

Pozwolenie EON uprawnia właściciela modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

do podania napięcia na jego sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze poprzez wykorzystanie 

przyłączenia do sieci, które jest określone punktami przyłączenia.  

Pozwolenie EON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego jest wydawane przez 

właściwego OS pod warunkiem zakończenia prac związanych z realizacją umowy o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej i spełnienia wymogów określonych przez właściwego OS w IRiESP/IRiESD 

i wynikającymi z NC HVDC.  

W procedurze EON uwzględnia się możliwość wykorzystania certyfikatów sprzętu w celu potwierdzenia 

zgodności z wybranymi wymogami. 

Przebieg procedury EON w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia EON” 

zamieszczono w pkt 7.1. 

5.1.2. Proces wydawania pozwolenia EON 

Pozwolenie EON wydaje się na wniosek właściciela modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego po spełnieniu określonych wymagań: 

 po stronie właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

o przygotowanie i realizacja prac umożliwiająca przyłączenie modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego do sieci; 

o przeprowadzenie odbiorów w stanie beznapięciowym; 

o przekazanie protokołów odbioru do Właściwego OS; 

o przekazanie oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia zgodnie ze wzorem 

Właściwego OS; 

o złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON wraz 

z wymaganymi załącznikami; 

o wejście w życie umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii 

elektrycznej (umożliwiającej co najmniej dostarczenie energii 

z sieci Właściwego OS); 

 po stronie Właściwego OS: 

o przygotowanie i realizacja prac po stronie Właściwego OS umożliwiająca przyłączenie 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego do sieci; 

o przeprowadzenie odbiorów; 

o sprawdzenie przekazanego protokołu odbioru właściciela modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego z uprzednio zaopiniowaną dokumentacją; 

o weryfikacja poprawności wniosku EON wraz z załącznikami; 
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o podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia EON oraz o planowanym terminie podania 

napięcia na sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze poprzez wykorzystanie 

przyłączenia do sieci, które jest określone punktami przyłączenia. 

5.1.3. Okres ważności pozwolenia EON 

Pozwolenie EON traci ważność z dniem w nim określonym (maksymalnie po upływie 24 miesięcy 

od dnia jego wydania) lub po wydaniu pozwolenia ION. Pozwolenie EON nie uprawnia właściciela 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie 

przyłączenia do sieci. 

5.2. Procedura wydawania tymczasowego pozwolenia na użytkowanie - ION 

5.2.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowa procedura dotyczy właścicieli modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, 

które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. 

Pozwolenie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego jest wydawane przez 

Właściwego OS właścicielowi modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego po podaniu napięcia 

na sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

przed jego pierwszą synchronizacją. Uprawnia do eksploatacji modułu parku energii z podłączeniem 

prądu stałego oraz do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez określony 

czas. Właściciel systemu HVDC zobowiązany jest do przekazania certyfikatów sprzętu lub wyników 

testów zgodności zakresie i na warunkach określonych w dostępnych na stronie internetowej 

Operatora.  

Przebieg procedury ION w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia ION” zamieszczono 

w pkt. 7.2. 

5.2.2. Proces wydawania pozwolenia ION 

Dokument ION wydaje się na wniosek właściciela modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego po spełnieniu określonych wymagań: 

 po stronie właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

o załączenie napięcia na sieć wewnętrzną i urządzenia pomocnicze modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego (realizacja pozwolenia EON); 

o przeprowadzenie prób i odbiorów, realizowanych po podaniu napięcia na sieć wewnętrzną 

i instalacje pomocnicze modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego; 

o złożenie kompletnego wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION 

wraz z wymaganymi załącznikami; 

o wejście w życie umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej 

(umożliwiającej wprowadzenie energii do sieci Właściwego OS); 

 po stronie Właściwego OS: 

o przygotowanie i realizacja prac po stronie Właściwego OS umożliwiająca przeprowadzenie 

synchronizacji przyłączanego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego z siecią; 

o weryfikacja poprawności wniosku ION wraz z załącznikami; 

o przygotowanie wykazu danych do uzupełnienia przez właściciela modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego przed rozpoczęciem procedury FON; 

o podjęcie decyzji o wydaniu pozwolenia ION oraz o planowanym terminie przeprowadzenia 

pierwszej synchronizacji modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego z siecią 

Właściwego OS. 
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5.2.3. Okres ważności pozwolenia ION 

Pozwolenie ION traci ważność z dniem w nim określonym lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak czas 

jego obowiązywania nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Przedłużenie okresu, przez który właściciel 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego może utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż 

przez okres określony w art. 62 ust. 4 NC HVDC, może zostać przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie 

odstępstwa zostanie złożony do Właściwego OS przed upływem przedmiotowego okresu zgodnie 

z procedurą odstępstwa ustanowioną w art. 77 – 83 NC HVDC. 

5.3. Procedura wydawania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie – FON 

5.3.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowa procedura obowiązuje właścicieli modułów parku energii z podłączeniem prądu 

stałego, które zostały objęte wymogami wynikającymi z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD. Pozwolenie FON 

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego jest wydawane przez Właściwego OS 

właścicielowi modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego po sfinalizowaniu procesu 

weryfikacji danych i badań dokonywanych na etapie pozwolenia ION. Uprawnia do eksploatacji 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego poprzez wykorzystanie punktów przyłączenia 

do sieci. Właściciel systemu HVDC zobowiązany jest do przekazania certyfikatów sprzętu lub wyników 

testów zgodności zakresie i na warunkach określonych w dostępnych na stronie internetowej 

Operatora. 

Przebieg procedury FON w postaci „Schematu procedury pozyskiwania pozwolenia FON” zamieszczono 

w pkt 7.3. 

5.3.2. Proces wydawania pozwolenia FON 

Pozwolenie FON wydaje się na wniosek właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

po wydaniu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION (w terminie ważności pozwolenia ION) 

i po sfinalizowaniu procesu weryfikacji danych i badań oraz po spełnieniu określonych wymagań: 

 po stronie właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

o przygotowanie i realizacja prac końcowych umożliwiająca pracę modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego; 

o uzupełnienie braków z wykazu uzupełnień zgłoszonych przez Właściwego OS 

w pozwoleniu ION; 

o wysłanie oświadczenia o gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających 

parametry techniczno-ruchowe zgodnie z zapisami umowy o przyłączenie wraz 

wymaganymi załącznikami; 

o uzgodnienie terminów przeprowadzenia testów z Właściwym OS; 

o przeprowadzenie wymaganych testów z wynikiem pozytywnym; 

o złożenie do Właściwego OS kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia FON (wraz 

z wymaganymi dokumentami i innymi załącznikami); 

 po stronie Właściwego OS: 

o sprawdzenie uzupełnienia braków z wykazu uzupełnień zgłoszonych przez Właściwego 

OS w pozwoleniu ION; 

o uzgodnienie terminów i zakresu przeprowadzenia testów z właścicielem modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego; 

o weryfikacja wniosku o wydanie pozwolenia FON wraz z załącznikami; 
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o przygotowanie i przesłanie do właściciela modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego wykazu błędnych / niewystarczających / brakujących 

danych; 

o wydanie pozwolenia FON. 

5.3.3. Okres ważności pozwolenia FON 

Pozwolenie FON jest przypisane do modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego i musi być 

przekazywane każdemu kolejnemu następcy prawnemu. Pozwolenie FON wydawane jest na czas 

nieokreślony. Pozwolenie FON ulega zawieszeniu w przypadku wydania przez Właściwego OS 

pozwolenia LON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego. 

W przypadku upłynięcia terminu ważności pozwolenia ION na każdym etapie procesu wydania 

pozwolenia FON właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego występuje z wnioskiem 

o przedłużenie ważności pozwolenia ION. Pozwolenie ION traci ważność z dniem w nim określonym 

lub po wydaniu pozwolenia FON, jednak czas jego obowiązywania nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 

Przedłużenie okresu, przez który właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego może 

utrzymać status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w art. 62 ust. 4 NC HVDC, może zostać 

przyznane, jeżeli wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony do Właściwego OS przed upływem 

przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstw ustanowioną w art. 79 NC HVDC. 

5.3.4. Procedura odstępstw 

W przypadku powstania niezgodności (w ocenie Właściwego OS istnieją jakiekolwiek przeszkody 

w wydaniu pozwolenia FON) właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego może 

przekazać do Właściwego OS wniosek o odstępstwo (w celu wydania pozwolenia FON). Rozpatrzenie 

wniosku o odstępstwo następuje po spełnieniu określonych wymagań: 

 po stronie właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

o złożenie do Właściwego OS kompletnego wniosku o odstępstwo (wraz z wymaganymi 

dokumentami i innymi załącznikami); 

o uzupełnienie zgłoszonych przez Właściwego OS braków we wniosku; 

 po stronie Właściwego OS: 

o ocena kompletności wniosku o odstępstwo; 

o przekazanie wniosku do oceny przez sąsiednich OS; 

o przekazanie wniosku o odstępstwo do Prezesa URE; 

o wydanie pozwolenia FON w przypadku pozytywnej decyzji Prezesa URE. 

W przypadku odmowy Prezesa URE właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

będzie zobowiązany do bezzwłocznego odłączenia modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

w porozumieniu z Właściwym OS (zgodnie z zapisami umowy o przyłączenie/świadczenie usług 

przesyłania/dystrybucji)  

Ponowne przyłączenie modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego do sieci Właściwego OS 

wymaga złożenia przez właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego nowego 

wniosku o określenie warunków przyłączenia, następnie zawarcia umowy o przyłączenie oraz 

uzyskania pozwoleń EON, ION i FON. 
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5.4. Procedura wydawania pozwolenia - LON 

5.4.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowa procedura obowiązuje właścicieli modułów parków energii 

z podłączeniem prądu stałego, które zostały objęte wymogami wynikającymi 

z NC HVDC oraz IRiESP/IRiESD i posiadają pozwolenie FON.  

Wydanie pozwolenia LON następuje w sytuacjach: 

i) tymczasowej poważnej modyfikacji w module parku energii z podłączeniem prądu stałego  

lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie co najmniej jednej modyfikacji mającej 

znaczenie dla jego wydajności; 

ii) stwierdzenia przez właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego awarii 

sprzętu prowadzącej do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami; 

iii) stwierdzenia przez Właściwego OS niezgodności modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego z parametrami określonymi w pozwoleniu FON; 

a jednocześnie prace przy modernizacji, usuwaniu niekompatybilności lub niezgodności będą trwały 

dłużej niż 3 miesiące. Właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego zobowiązany jest 

do przekazania certyfikatów sprzętu lub wyników testów zgodności zakresie i na warunkach 

określonych w dostępnych na stronie internetowej Operatora.  

5.4.2. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku tymczasowej poważnej modyfikacji 

w module parku energii z podłączeniem prądu stałego  lub utracie zdolności ze względu 

na wdrażanie co najmniej jednej modyfikacji mającej znaczenie dla jego wydajności 

w okresie dłuższym niż 3 miesiące. 

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego: 

 po stronie właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

o stwierdzenie potrzeby tymczasowej istotnej modyfikacji modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego lub utracie zdolności ze względu na wdrażanie jednej 

lub kilku modyfikacji mających znaczenie dla jego działania; 

o wysłanie do Właściwego OS informacji/powiadomienia o tymczasowej istotnej 

modyfikacji modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej również: 

modyfikacja); 

o w przypadku decyzji Właściwego OS o przeprowadzeniu procedury LON, złożenie 

kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON wraz 

z wymaganymi załącznikami; 

o przekazanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE; 

o realizacja modyfikacji; 

o w sytuacji, gdy modyfikacja została zakończona w terminie krótszym niż 3 miesiące 

licząc od daty zgłoszenia, wówczas dotychczasowe pozwolenie FON nie ulega 

zawieszeniu. W przeciwnym przypadku właściciel modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego otrzymuje pozwolenie LON; 

o w sytuacji, gdy podczas prowadzonej modyfikacji nastąpiło odłączenie modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego od sieci wymagające ponownej synchronizacji, 

wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem modułu parku energii z podłączeniem 

prądu stałego ustala jej zasady oraz termin; 
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o przed terminem ostatecznego zakończenia modyfikacji modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego właściciel modułu parku energii  

z podłączeniem prądu stałego uzgadnia z Właściwym OS harmonogram i zakres testów 

zgodności; 

o po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego przygotowuje i przesyła do Właściwego OS 

wniosek o wygaszenie pozwolenia LON; 

o przekazanie kopii wniosku o wygaszenie LON do Prezesa URE; 

o dalsza praca modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego odbywa się 

na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON; 

 po stronie Właściwego OS: 

o decyzja, na podstawie danych nt. modyfikacji dostarczonych przez właściciela modułu 

parku energii z podłączeniem prądu stałego, czy modyfikacja wymaga nowych 

warunków przyłączenia (i wykorzystania procedury EON) czy zastosowana będzie 

procedura LON; 

o weryfikacja poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia 

LON; 

o przekazanie kopii wydanego pozwolenia LON do Prezesa URE; 

o wydanie zgody na ponowną synchronizację (jeżeli będzie wymagana); 

o ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności; 

o ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia 

pozwolenia FON; 

o przekazanie kopii powiadomienia o przywróceniu pozwolenia FON 

do Prezesa URE. 

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla tymczasowej 

istotnej modyfikacji” zamieszczono w pkt. 7.4.1. 

5.4.3. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez właściciela 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego awarii sprzętu prowadzącej 

do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące 

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego: 

 po stronie właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

o wysłanie przez właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

do Właściwego OS informacji/powiadomienia o stwierdzeniu awarii prowadzącej 

do niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami i podjęciu czynności 

zmierzających do jej usunięcia; 

o złożenie kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie 

„LON” wraz z wymaganymi załącznikami; 

o przekazanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE; 

o usunięcie niezgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego; 

o w  sytuacji, gdy usuwanie niezgodności zostało zakończone w terminie krótszym 

niż 3 miesiące licząc od daty wystąpienia awarii, wówczas dotychczasowe pozwolenie 
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FON nie ulega zawieszeniu. W przeciwnym przypadku właściciel modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego otrzymuje pozwolenie LON; 

o w sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodności nastąpiło odłączenie modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego od sieci wymagające ponownej synchronizacji, 

wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem modułu parku energii z podłączeniem 

prądu stałego ustala jej zasady oraz termin; 

o przed terminem usunięcia niezgodności modułu parku energii z podłączeniem prądu 

stałego właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego uzgadnia 

z Właściwym OS harmonogram i zakres testów zgodności; 

o po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego przygotowuje i przesyła do Właściwego OS 

wniosek o wygaszenie pozwolenia LON; 

o przekazanie kopii wniosku o wygaszenie LON do Prezesa URE; 

o dalsza praca modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego odbywa się 

na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON; 

 po stronie Właściwego OS: 

o weryfikacja poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia 

LON; 

o przekazanie kopii pozwolenia LON do Prezesa URE; 

o wydanie zgody na ponowną synchronizację (jeżeli będzie wymagana); 

o ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności; 

o ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia 

pozwolenia FON; 

o przekazanie kopii Prezesa URE o przedterminowym wygaszeniu pozwolenia LON 

i przywróceniu pozwolenia FON. 

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla przypadku 

stwierdzenia niekompatybilności przez Wytwórcę” zamieszczono w pkt 7.4.2  

5.4.4. Proces wydawania pozwolenia LON w przypadku stwierdzenia przez Właściwego OS 

niezgodności z niektórymi odpowiednimi wymogami trwającej dłużej niż 3 miesiące 

Pozwolenie LON wydaje się na wniosek właściciela modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego: 

 po stronie właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

o właściwy OS stwierdza możliwość wystąpienia niezgodności sprzętu i powiadamiania 

o tym fakcie właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, 

który potwierdza wystąpienie niezgodności i jednocześnie podejmuje działania 

zaradcze; 

o brak zgodności pomiędzy Właściwym OS, a właścicielem modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego w zakresie stwierdzenia niekompatybilności jego 

sprzętu, skutkuje że Właściwy OS wspólnie z właścicielem modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego przeprowadza testy sprawdzające; w przypadku 

akceptacji przez Strony wyników testów sprawdzających, które potwierdzają brak 

kompatybilności modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wówczas 

właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego podejmuje działania 

zaradcze; 
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o w przypadku braku zgodności Stron odnośnie niekompatybilności modułu 

wytwarzania spór rozstrzyga Prezes URE na wniosek Właściwy OS lub właściciela 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego; 

o w przypadku potwierdzenia niezgodności mogącej trwać dłużej 

niż 3 miesiące właściciel  modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o wydanie ograniczonego 

pozwolenia na użytkowanie LON wraz z wymaganymi załącznikami; 

o przekazanie kopii wniosku o pozwolenie LON do Prezesa URE; 

o w sytuacji, gdy podczas usuwania niezgodności nastąpiło odłączenie modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego od sieci wymagające ponownej synchronizacji, 

wówczas Właściwy OS wraz z właścicielem modułu parku energii z podłączeniem 

prądu stałego ustala jej zasady oraz termin; 

o przed terminem usunięcia niezgodności modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego właściciel modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego uzgadnia z Właściwym OS harmonogram i zakres testów 

zgodności; 

o po zakończeniu z wynikiem pozytywnym testów zgodności właściciel modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego przygotowuje i przesyła do Właściwego OS 

wniosek o wygaszenie pozwolenia LON; 

o przekazanie kopii wniosku  o wygaszenie LON do Prezesa URE; 

o dalsza praca modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego odbywa 

się na podstawie dotychczasowego pozwolenia FON; 

 po stronie Właściwego OS: 

o stwierdzenie przez Właściwego OS możliwej niezgodności modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego z niektórymi odpowiednimi wymogami 

i powiadomienie o tym właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu 

stałego; 

o weryfikacja poprawności wniosku LON wraz z załącznikami oraz wydanie pozwolenia 

LON; 

o przekazanie kopii pozwolenia LON do Prezesa URE; 

o wydanie zgody na ponowną synchronizację (jeżeli będzie wymagana); 

o ocena i zatwierdzenie zaproponowanego harmonogramu i zakresu testów zgodności; 

o ocena i zatwierdzenie wniosku o wygaszenie pozwolenia LON oraz przywrócenia 

pozwolenia FON; 

o przekazanie kopii powiadomienia o przedterminowym wygaszeniu LON i przywróceniu 

pozwolenia FON do Prezesa URE. 

Przebieg procesu LON w postaci „Schematu procedury uzyskiwania pozwolenia LON dla przypadku 

stwierdzenia niekompatybilności przez Właściwego OS” zamieszczono w pkt 7.4.3. 

5.4.5. Procedura odstępstw 

W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji modyfikacji modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego przekraczać będzie okres ważności pozwolenia LON, wówczas właściciel 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego przygotowuje i przekazuje do Właściwego OS 

wniosek o odstępstwo (wydłużenie terminu obowiązywania pozwolenia LON). Właściwy OS dokonuje 

oceny wniosku o odstępstwo i wraz z oceną przekazuje do Prezesa URE. Po uzyskaniu decyzji Prezesa 
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URE o przyznaniu odstępstwa, Właściwy OS dokonuje stosownych zmian w pozwoleniu LON 

i powiadamia o tym właściciela modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, który kontynuuje 

proces modernizacji modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego. 

W przypadku odmowy Prezesa URE udzielenia odstępstwa, właściciel modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego w celu przyłączenia modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego po dostosowaniu do wymogów zobowiązany będzie do złożenia 

do Właściwego OS wniosku o pozwolenie EON, a następnie o pozwolenia ION i FON. 
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6. Przebieg procesu dla systemu HVDC 

6.1. Przebieg procesu EON 
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6.2. Przebieg procesu ION 
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6.3. Przebieg procesu FON 
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6.4. Przebieg procesu LON 

6.4.1. Przypadek tymczasowej istotnej modyfikacji 
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6.4.2. Przypadek stwierdzenia niekompatybilności przez Wytwórcę 

 



Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC 

Strona 37 z 58 
 

 

 

 



Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC 

Strona 38 z 58 
 

 

  

  



Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC 

Strona 39 z 58 
 

6.4.3. Przypadek stwierdzenia niekompatybilności przez Właściwego Operatora 
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7. Przebieg procesu dla modułu parku energii z podłączeniem prądu 

stałego 

7.1. Przebieg procesu EON 
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7.2. Przebieg procesu ION 
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7.3. Przebieg procesu FON 
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7.4. Przebieg procesu LON 

7.4.1. Przypadek tymczasowej istotnej modyfikacji 
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7.4.2. Przypadek stwierdzenia niekompatybilności przez Wytwórcę 
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7.4.3. Przypadek stwierdzenia niekompatybilności przez Właściwego Operatora 
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8. Załączniki do opublikowania na stronie internetowej operatora 

8.1. Dla systemu HVDC 
Załącznik 1 1. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu 

HVDC: 

1.1. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON 

dla systemu HVDC  – „Oświadczenie o gotowości do przyjęcia napięcia”. 

1.2. Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON 

dla systemu HVDC – „Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych 

osobowych”. 

Załącznik 2 2. Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla 

systemu HVDC: 

2.1.  Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia 

na użytkowanie ION dla systemu HVDC  – „Poświadczenie zgodności”. 

2.2.  Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia 

na użytkowanie ION dla systemu HVDC  – „Zgłoszenie gotowości 

do pierwszej synchronizacji”. 

Załącznik 3 3. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla 

systemu HVDC: 

3.1.  Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie FON dla systemu HVDC  – „Poświadczenie zgodności”. 

3.2. Załącznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie FON dla systemu HVDC  – „Protokół z wykonania umowy 

o przyłączenie”. 

Załącznik 4 4. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla 

systemu HVDC. 

 

8.2. Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 
Załącznik 1 1. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu 

parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

1.1. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON 

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Oświadczenie 

o gotowości do przyjęcia napięcia”. 

1.2. Załącznik nr 12 do wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON 

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – „Oświadczenie 

o zasadach przetwarzania danych osobowych”. 

Załącznik 2 2. Wzór wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

2.1. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na 

użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – 

„Poświadczenie zgodności”. 
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2.2. Załącznik nr 13 do wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na 

użytkowanie ION dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego – 

„Zgłoszenie gotowości do pierwszej synchronizacji”. 

Załącznik 3 3. Wzór wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego: 

3.1. Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu 

stałego – „Poświadczenie zgodności”. 

3.2. Załącznik nr 7 do wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu 

stałego – „Protokół z wykonania umowy o przyłączenie”. 

Załącznik 4 4. Wzór wniosku o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla 

modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego. 
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9. Załączniki – wzory pozwoleń EON, ION, FON i LON 

9.1. Dla systemu HVDC 

Załącznik 1 Wzór dokumentu pozwolenia na podanie napięcia EON dla systemu HVDC 

Załącznik 2 Wzór dokumentu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla systemu HVDC 

Załącznik 3 Wzór dokumentu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla systemu HVDC 

Załącznik 4 Wzór dokumentu ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla systemu HVDC 

 

9.2. Dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

Załącznik 1 Wzór dokumentu pozwolenia na podanie napięcia EON dla modułu parku energii 

z podłączeniem prądu stałego 

Załącznik 2 
Wzór dokumentu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego 

Załącznik 3 
Wzór dokumentu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON dla modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego 

Załącznik 4 
Wzór dokumentu ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON dla modułu parku 

energii z podłączeniem prądu stałego 
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10. Dokumenty związane 
L.p. Skrót dokumentu Pełna nazwa dokumentu 

1 IRiESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

2 IRiESP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 

3 NC HVDC 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia 

do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów 

parku energii z podłączeniem prądu stałego 

4 PE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

 

 



numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

IV. DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE SYSTEMU HVDC ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

2
0
2
0
0
7
 -

 p
u
-H

V
D

C
-S

Y
S

-E
O

N
 [
1
]

pu-HVDC-SYS-EON

I. DANE WNIOSKODAWCY:

NIP KRS

WNIOSEK
O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON
dla systemu wysokiego napięcia prądu stałego

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.) 

nr telefonu adres email

III. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA / POŁĄCZENIA I UMOWY O PRZYŁĄCZENIE / PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

warunki
przyłączenia/połączenia

numer warunków

umowa
o przyłączenie/połączenie

numer umowy data zawarcia

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

punkty
przyłączenia

minimalna zdolność przesyłowa mocy czynnej HVDC:

maksymalny prąd systemu HVDC:

maksymalna zdolność przesyłowa mocy czynnej HVDC:

_ _ _ _ , _ _ _ [MW]

_ _ _ _ , _ _ _ [kA]

_ _ _ _ , _ _ _ [MW]

punkty przyłączenia systemu HVDC wraz z poziomem napięcia przyłączenia

1.

2.



VI. OŚWIADCZENIE:
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Załącznik 1 Oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia - zgodnie ze wzorem OSD / OSP.

Załącznik 2 Oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami 

na których zlokalizowany jest system HVDC.

Załącznik 3 Schemat jednokreskowy przyłączanego systemu HVDC i wchodzących w jego skład zasadniczych 

urządzeń, z podaniem ich podstawowych parametrów technicznych.

Załącznik 4 Opis wymiany informacji pomiędzy przyłączanym systemem HVDC, a siecią przesyłową / dystrybucyjną 

ze schematem zasadniczym funkcjonalnym organizacji wymiany informacji oraz listą sygnałów.

Załącznik 5 Opis funkcjonalny systemu telekomunikacji w przyłączanym systemie HVDC wraz ze schematem 

powiązań z systemem telekomunikacji OSD / OSP  i realizowanymi funkcjami.

Załącznik 6 Opis podstawowych układów EAZ przyłączanego systemu HVDC 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 systemem HVDC 

a siecią przesyłową / dystrybucyjną.

Załącznik 7 Wykaz uzgodnionych z OSD / OSP nastawień podstawowych układów i urządzeń EAZ, AO oraz ARNE.

Załącznik 8 Opis zainstalowanych systemów pomiarowych i układów pomiarowo - rozliczeniowych wraz z ich 

zasadniczymi schematami i opisem podstawowych parametrów urządzeń wchodzących w ich skład.

Załącznik 9 Kopie protokołów, z wyłączeniem tych, które zostały przekazane OSD / OSP 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.

Załącznik 10 Uzgodnione i zatwierdzone wymagane dokumenty, w tym:

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

   - Program łączeniowy do podania napięcia oraz dla wykonania badań odbiorczych.

Załącznik 11 Zakres prób i testów wraz z proponowanym harmonogramem oraz warunki ich przeprowadzenia w fazie 

przeprowadzania prób napięciowych i obciążeniowych potrzeb własnych.

Załącznik 12 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Załącznik 13 Pełnomocnictwo osoby upoważnionej.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową lub 

elektroniczną. OSD / OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

OBJAŚNIENIA

1)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

1)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

..........................................................................................

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną 

na  adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E



Informacje dotyczące WNIOSKU

1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego 

napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym dalej: NC HVDC), 

procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego nowego modułu wytwarzania energii 

z podłączeniem prądu stałego obejmuje:

  a) pozwolenie na podanie napięcia „EON”,

  b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie „ION”,

  c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie „FON”,

  d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie „LON”.

1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie pozwolenia na podanie napięcia „EON” będą podstawą do 

podjęcia decyzji o możliwości wydania przez   pozwolenia na podanie napięcia „EON”. OSD / OSP

1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez 

WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają 

niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK 

w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania w sposób pozwalający uznać go za kompletny. 

1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK 

uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie  pozwolenia 

na podanie napięcia „EON” dla  (nazwa systemu HVDC),  o mocy przyłączeniowej (moc systemu systemu HVDC

HVDC)”.

1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego 

WNIOSKU, jest on zobowiązane do niezwłocznego poinformowania  o tych zmianach dostarczając OSD / OSP

aktualne dokumenty.

1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:

 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub

 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia „EON” jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy 

o świadczenie usług przesyłania / dystrybucji energii elektrycznej.

1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia „EON” powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku
O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON
dla systemu wysokiego napięcia prądu stałego

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

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

postanowienia Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego 

kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu 

stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, oświadcza, że zakończył budowę 

zdefiniowanego w Umowie oraz we wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON systemu 

HVDC w zakresie umożliwiającym bezpieczne przyjęcie napięcia od strony

 ……………………………………………………………………………………………….,
(punkt/punkty przyłączenia systemu HVDC do sieci)

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

do wykonania na obecnym etapie realizacji systemu HVDC.

Przyjęcie napięcia przez system HVDC nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych 

przebywających na jego terenie.

OŚWIADCZENIE 

O GOTOWOŚCI DO PRZYJĘCIA NAPIĘCIA

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA SYSTEMU HVDC:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-HVDC-SYS-EON



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 12 do wniosku
O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON
dla systemu wysokiego napięcia prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA SYSTEMU HVDC:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

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.

OŚWIADCZENIE 

O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

pu-HVDC-SYS-EON



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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pu-HVDC-SYS-ION

rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

I. DANE WNIOSKODAWCY:

NIP KRS

WNIOSEK
O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION
dla systemu wysokiego napięcia prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.) 

nr telefonu adres email

liczba
jednostek

punkty
przyłączenia

maksymalna moc przyłączeniowa wprowadzana do sieci:

maksymalna moc przyłączeniowa pobierana z sieci:
moce instalacji/

systemu

_ _ _ _ , _ _ _ [MW]

_ _ _ _ , _ _ _ [MW]

 _ _ _ szt.

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

punkty przyłączenia instalacji / systemu wraz z poziomem napięcia przyłączenia

1.

2.

moc
przyłączeniowa

moc przyłączeniowa w miejscach dostarczania energii elektrycznej:

2. _ _ _ _ , _ _ _ [MW]1. _ _ _ _ , _ _ _ [MW]

nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU HVDC ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

nazwa właściciela 
systemu HVDC

Nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

punkty
przyłączenia

punkty przyłączenia systemu HVDC

1.

2.

Pozwolenie
EON

nr pozwolenia na podanie napięcia (EON) data wydania pozwolenia

Umowa / aneks
do umowy

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji / przesyłania

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina



VI. OŚWIADCZENIE:
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Załącznik 1  Szczegółowe poświadczenie zgodności.

Załącznik 2 Szczegółowe dane techniczne systemu HVDC mające znaczenie dla przyłączenia do sieci.

Załącznik 3 Certyfikaty sprzętu dla systemu HVDC lub jednostek przekształtnikowych HVDC, w przypadku gdy są one 

wykorzystywane jako część dowodu zgodności.

Załącznik 4  Modele symulacyjne lub dokładną replikę danego układu regulacji zgodne z art. 54 NC HVDC.

Załącznik 5 Badania przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne, zgodnie 

z wymogami tytułów II, III i IV NC HVDC.

Załącznik 6 Szczegółowe informacje dotyczące planowanych testów zgodności zgodnie z art. 71 NC HVDC.

Załącznik 7 Szczegółowe informacje dotyczące planowanych symulacji zgodności zgodnie z art. 73 NC HVDC.

Załącznik 8 Szczegółowe informacje dotyczące planowanego praktycznego sposobu zakończenia testów zgodności 

zgodnie z tytułem VI NC HVDC.

Załącznik 9 Uzgodniona i zatwierdzona Instrukcja Współpracy Ruchowej w stacji/stacjach …………………………. .

Załącznik 10 Zakres, program i harmonogram przeprowadzania testów (uzgodniony z Właściwym OS).

Załącznik 11 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Załącznik 12 Oświadczenie o gotowości do próbnego przesyłu energii elektrycznej.

Załącznik 13 Pełnomocnictwo osoby upoważnionej.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Właściciel  systemu HVDC oświadcza, że utrzyma status pozwolenia ION przez określony czas (zgodnie z art. 57 ust. 4 

NC HVDC maksymalny okres nie może przekraczać 24 miesięcy).

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową 

lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

OBJAŚNIENIA

1)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI BADAWCZEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA WYKONANIE TESTÓW SYSTEMU HVDC:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, email

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

1)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

..........................................................................................

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną 

na  adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E



Informacje dotyczące WNIOSKU

1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia 

prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej NC HVDC), procedura 

pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia systemu wysokiego napięcia prądu stałego obejmuje:

  a) pozwolenie na podanie napięcia „EON”,

  b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie „ION”,

  c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie „FON”,

  d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie „LON”.

1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie „ION” będą podstawą 

do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP/OSD tymczasowego pozwolenia na użytkowanie „ION”. 

1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez 

WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają 

niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK 

w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny. 

1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK 

uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie tymczasowego 

pozwolenia na użytkowanie „ION” dla (nazwa systemu HVDC) o mocy przyłączeniowej (moc systemu HVDC)”.

1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego 

WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD/OSP o tych zmianach dostarczając 

aktualne dokumenty.

1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:

 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub

 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia ION jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy 

o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej.

1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia ION powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU
O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE 

ION

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

działając na podstawie  Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia

2017 roku, ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

(dalej NC HVDC), oświadcza, że dla przyłączonego / połączonego systemu HVDC w: 

……………………………………………………………………………………………….
(punkt/punkty przyłączenia / połączenia dla systemu HVDC)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania 

na obecnym etapie realizacji dla systemu HVDC.

System HVDC, dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie tymczasowego pozwolenia 

na użytkowanie ION, spełnia kryteria techniczne określone w NC HVDC, w dokumentach wydanych 

na jego podstawie, warunkach przyłączenia / połączenia, jak również IRiESD/IRiESP. 

 Przeprowadzenie próbnego przesyłu energii przez system HVDC nie zagraża bezpieczeństwu 

mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA SYSTEMU HVDC:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-HVDC-SYS-ION



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 12 DO WNIOSKU
O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE 

ION

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

Zarząd …………………………………………………………………………. (nazwa Podmiotu) 

działając na podstawie zawartej w dniu …………….. umowy o przyłączenie / połączenie 

nr ……………….. do sieci przesyłowej / dystrybucyjnej ………………......... (nazwa przyłączanego 

obiektu) (dalej „Umowa”) oświadcza, że zakończył prace związane z przygotowaniem zdefiniowanego 

w Umowie Obiektu do pracy z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (zostały zakończone 

z wynikiem pozytywnym, wszystkie próby i testy niezbędne przed próbnym przesyłem energii 

elektrycznej).

Powyższy Obiekt jest gotowy do bezpiecznego przeprowadzenia próbnego przesyłu energii 

elektrycznej z wykorzystaniem rozdzielni ………. kV w stacji elektroenergetycznej / stacjach 

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

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

wszystkie wymagania zawarte w Umowie, Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 

2016 r. ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej/Dystrybucyjnej i nie zagraża bezpieczeństwu 

mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO PRÓBNEGO PRZESYŁU 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA SYSTEMU HVDC:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-HVDC-SYS-ION



numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)
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pu-HVDC-SYS-FON

I. DANE WNIOSKODAWCY:

NIP KRS

WNIOSEK
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON
dla systemu wysokiego napięcia prądu stałego

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.) 

nr telefonu adres email

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU HVDC ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

nazwa właściciela 
systemu HVDC

Nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

punkty
przyłączenia / 

połączenia

punkty przyłączenia / połączenia systemu HVDC

1.

2.

Pozwolenie
ION

nr pozwolenia na podanie napięcia (ION) data wydania pozwolenia

Umowa / aneks
do umowy

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji / przesyłania

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina



V. OŚWIADCZENIE:

2
0
2
0
0
7
 -

 p
u
-H

V
D

C
-S

Y
S

-F
O

N
 [
2
]

Załącznik 1  Szczegółowe poświadczenie zgodności.

Załącznik 2 Informacje o dopuszczalnych gradientach zmian mocy czynnej.

Załącznik 3 Zaktualizowany formularz z danymi wymaganymi do zbudowania modeli symulacyjnych z wykorzystaniem 

rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów.

Załącznik 4 Zaktualizowane analizy przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne z 

wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, zgodnie z wymogami tytułów II, III i 

IV  Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

Załącznik 5 Zaktualizowane szczegółowe dane techniczne, z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych 

podczas testów, dotyczące systemu HVDC mające znaczenie dla przyłączenia / połączenia do sieci.

Załącznik 6 Pełnomocnictwo osoby upoważnionej.

Załącznik 7 Protokół z wykonania umowy o przyłączenie / połączenie.

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wnioskodawca oświadcza, że sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego jest gotowy do eksploatacji 

przesyłu/dystrybucji energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci/połączenia z siecią przez czas nieograniczony.

Wnioskodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla sieci systemów wysokiego napięcia prądu 

stałego będącego przedmiotem Wniosku i oświadcza, że przeszedł on z wynikiem pozytywnym testy określone 

w dokumencie pt.: „Procedura testowania systemów wysokiego napięcia prądu stałego”.

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową 

lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

OBJAŚNIENIA

1)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

1)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

..........................................................................................

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną 

na  adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E



Informacje dotyczące WNIOSKU

1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia 

prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej NC HVDC), procedura 

pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia/połączenia systemu HVDC obejmuje:

  a) pozwolenie na podanie napięcia „EON”,

  b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie „ION”,

  c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie „FON”,

  d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie „LON”.

1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON” będą podstawą 

do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP/OSD ostatecznego pozwolenia na podanie użytkowanie 

„FON”. 

1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez 

WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają 

niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK 

w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny. 

1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK 

uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie „FON” (nazwa systemu HVDC) o mocy przyłączeniowej (moc systemu HVDC)”.

1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego 

WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD/OSP o tych zmianach dostarczając 

aktualne dokumenty.

1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:

 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub

 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia FON jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy 

o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej.

1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia FON powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON

dla systemu wysokiego napięcia prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

działając na podstawie  Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia

2016 roku, ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

(dalej NC HVDC), oświadcza, że dla przyłączonego / połączonego systemu HVDC w: 

……………………………………………………………………………………………….
(punkt/punkty przyłączenia / połączenia dla systemu HVDC lub jednostki przekształtnikowej HVDC)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania 

na obecnym etapie realizacji systemu HVDC.

System HVDC, dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił o wydanie ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie FON, spełnia kryteria techniczne określone w NC HVDC, w dokumentach wydanych 

na jego podstawie, warunkach przyłączenia/połączenia, jak również IRiESD/IRiESP.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA SYSTEMU HVDC:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-HVDC-SYS-FON



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 7 DO WNIOSKU
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON

dla systemu wysokiego napięcia prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

Strony umowy nr …………………… o przyłączenie do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej (dalej 

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

dalej „Wnioskodawcą”) a ………………………………………………………(zwaną dalej „Operatorem”) 

zgodnie oświadczają, że w dniu …………………….. nastąpiło przyłączenie / połączenie 

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

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

Strony Umowy potwierdzają, że:

1. przyłączenie / połączenie Obiektu nastąpiło po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym 

wszystkich prób, pomiarów i testów zgodnie z zapisami Umowy,

2. Obiekt spełnia wszystkie wymagania techniczne i warunki niezbędne do przyłączenia 

określone w Umowie, Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci 

systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem 

prądu stałego  oraz w IRiESP/IRiESD.

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.

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE / POŁĄCZENIE

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA SYSTEMU HVDC:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-HVDC-SYS-FON



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU HVDC ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

I. DANE WNIOSKODAWCY:

NIP KRS

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.) 

nr telefonu adres email

III. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA i UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

nazwa obiektu

nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

punkty przyłączenia
/ połączenia

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

punkty przyłączenia / połączenia systemu HVDC

1.

2.

WNIOSEK
O WYDANIE OGRANICZONEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LON

dla systemu wysokiego napięcia prądu stałego

pu-HVDC-SYS-LON

Pozwolenie
na użytkowanie

nr ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON) data wydania pozwolenia

Umowa / aneks
do umowy

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania / dystrybucji  

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina

nr ograniczonego pozwolenia na użytkowanie (LON)1)

data wydania pozwolenia
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IV. ZAKRES MODYFIKACJI / STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI DLA SYSTEMU HVDC:

L.p. 
Zdolność techniczna  

(podstawa prawna) 
Zakres Harmonogram 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 



2
0
2
0
0
7
 -

 p
u
-H

V
D

C
-S

Y
S

-L
O

N
 [
3
]

VI. OŚWIADCZENIE:

V. HARMONOGRAM

2)Wnioskodawca informuje, że :

a) system HVDC  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 dotyczącymi ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie FON dla systemu HVDC, nr jw.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie pozwolenia LON dla systemu HVDC .

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową 

lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

 Zgodnie z art. 59 ust. 3 lit. c) NC HVDC maksymalny okres ważności pozwolenia LON nie może przekraczać 

12 miesięcy z zastrzeżeniem art. 59 ust. 5 NC HVDC.

Data zgłoszenia/stwierdzenia utraty zdolności technicznej: …….……...............………

Deklarowana data przywrócenia zdolności technicznej: ……………….....................….

Terminy pośrednie mające wpływ na ustalenie harmonogramu przywrócenia zdolności technicznych:

a)……………………………………………………………............................................ (zadanie i data jego zakończenia)

b)……………………………………………………………............................................ (zadanie i data jego zakończenia)

c)……………………………………………………………....……………………………. (zadanie i data jego zakończenia)

d).……………………………………………………………....…………………………… (zadanie i data jego zakończenia)

Dodatkowe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

OBJAŚNIENIA

1)  Wypełnić w przypadku wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia LON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego.
2)  Właściwe zaznaczyć / uzupełnić.
3)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

3)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

..........................................................................................

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną 

na  adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E



2
0
2
0
0
7
 -

 p
u
-H

V
D

C
-S

Y
S

-L
O

N
 [
4
]

Informacje dotyczące WNIOSKU

1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego 

napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej NC HVDC), procedura 

pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego systemu HVDC obejmuje:

  a) pozwolenie na podanie napięcia „EON”,

  b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie „ION”,

  c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie „FON”,

  d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie „LON”.

1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie „LON” będą podstawą 

do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP/OSD ograniczonego pozwolenia na użytkowanie „LON”. 

1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez  

WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają 

niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK 

w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny. 

1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK 

uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ograniczonego 

pozwolenia na użytkowanie „LON” systemu HVDC  (nazwa systemu HVDC) o mocy przyłączeniowej

(moc systemu HVDC)”.

1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego 

WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD/OSP o tych zmianach dostarczając 

aktualne dokumenty.

1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:

 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub

 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

1.8. Wniosek o wydanie pozwolenia LON powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki.
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

IV. DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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pu-DC-PPM-EON

rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

I. DANE WNIOSKODAWCY:

NIP KRS

WNIOSEK
O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON
dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.) 

nr telefonu adres email

III. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA I UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

warunki
przyłączenia

numer warunków

umowa
o przyłączenie

numer umowy data zawarcia

liczba
jednostek

punkty
przyłączenia

maksymalna moc przyłączeniowa wprowadzana do sieci:

maksymalna moc przyłączeniowa pobierana z sieci:
moce instalacji/

systemu

_ _ _ _ , _ _ _ [MW]

_ _ _ _ , _ _ _ [MW]

 _ _ _ szt.

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

punkty przyłączenia instalacji / systemu wraz z poziomem napięcia przyłączenia

1.

2.

moc
przyłączeniowa

moc przyłączeniowa w miejscach dostarczania energii elektrycznej:

2. _ _ _ _ , _ _ _ [MW]1. _ _ _ _ , _ _ _ [MW]

nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

liczba jednostek 
wytwórczych

punkty
przyłączenia

moc osiągalna (sumaryczna):

moc maksymalna (sumaryczna):

moc zainstalowana (sumaryczna):
moce modułu

wytwarzania energii:

_ _ _ _ , _ _ _ [MW]

_ _ _ _ , _ _ _ [MW]

_ _ _ _ , _ _ _ [MW] _ _ _ szt.

punkty przyłączenia modułu wytwarzania energii wraz z poziomem napięcia przyłączenia

1.

2.

moc
przyłączeniowa

moc przyłączeniowa w miejscach dostarczania energii elektrycznej

2. _ _ _ _ , _ _ _ [MW]1. _ _ _ _ , _ _ _ [MW]



VI. OŚWIADCZENIE:
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Załącznik 1 Oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia - zgodnie ze wzorem OSD / OSP.

Załącznik 2 Oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami, 

na których zlokalizowany jest moduł wytwarzania energii z podłączeniem prądu stałego.

Załącznik 3 Schemat jednokreskowy przyłączanego modułu wytwarzania energii i wchodzących w jego skład 

zasadniczych urządzeń, z podaniem ich podstawowych parametrów technicznych.

Załącznik 4 Opis wymiany informacji pomiędzy przyłączanym modułem wytwarzania energii, a siecią przesyłową / 

dystrybucyjną ze schematem zasadniczym funkcjonalnym organizacji wymiany informacji oraz listą 

sygnałów.

Załącznik 5 Opis funkcjonalny systemu telekomunikacji w przyłączanym module wytwarzania energii wraz 

ze schematem powiązań z systemem telekomunikacji OSD / OSP  i realizowanymi funkcjami.

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.

Załącznik 7 Wykaz uzgodnionych z OSD / OSP nastawień podstawowych układów i urządzeń EAZ, AO oraz  ARNE

Załącznik 8 Opis zainstalowanych systemów pomiarowych i układów pomiarowo - rozliczeniowych wraz z ich 

zasadniczymi schematami i opisem podstawowych parametrów urządzeń wchodzących w ich skład.

Załącznik 9 Kopie protokołów, z wyłączeniem tych, które zostały przekazane OSD / OSP 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.

Załącznik 10 Uzgodnione i zatwierdzone wymagane dokumenty, w tym:

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

   -  Program łączeniowy do podania napięcia oraz dla wykonania badań odbiorczych.

Załącznik 11 Zakres prób i testów wraz z proponowanym harmonogramem oraz warunki ich przeprowadzenia w fazie 

przeprowadzania prób napięciowych i obciążeniowych potrzeb własnych.

Załącznik 12 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Załącznik 13 Pełnomocnictwo osoby upoważnionej.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową 

lub elektroniczną. OSD / OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

1)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

..........................................................................................

OBJAŚNIENIA

1)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną 

na  adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E



Informacje dotyczące WNIOSKU

1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego 

napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (zwanym dalej: NC HVDC), 

procedura pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego nowego modułu wytwarzania energii 

z podłączeniem prądu stałego obejmuje:

  a) pozwolenie na podanie napięcia „EON”,

  b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie „ION”,

  c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie „FON”,

  d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie „LON”.

1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie pozwolenia na podanie napięcia „EON” będą podstawą 

do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP / OSD  pozwolenia na podanie napięcia „EON”. 

1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez 

WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają 

niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK 

w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania w sposób pozwalający uznać go za kompletny. 

1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK 

uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie  pozwolenia 

na podanie napięcia „EON” dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego o nazwie (nazwa modułu 

parku energii)  o mocy przyłączeniowej (moc modułu parku energii)”.

1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego 

WNIOSKU, jest on zobowiązane do niezwłocznego poinformowania  o tych zmianach dostarczając OSD / OSP

aktualne dokumenty.

1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:

 - papierowo na adres  lubENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia „EON” jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy 

o świadczenie usług przesyłania / dystrybucji energii elektrycznej co najmniej na pobór energii z sieci.

1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia „EON” powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 1 do wniosku
O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON
dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

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

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

postanowienia Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, 

oświadcza, że zakończył budowę zdefiniowanego w Umowie oraz we wniosku o wydanie pozwolenia 

na podanie napięcia EON modułu , parku energi i  z podłączeniem prądu stałego

w zakresie umożliwiającym bezpieczne przyjęcie napięcia od strony

 ……………………………………………………………………………………………….,
(punkt/punkty przyłączenia modułu  do sieci)parku energii z podłączeniem prądu stałego

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

do wykonania na obecnym etapie realizacji .modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

Przyjęcie napięcia przez moduł  nie zagraża parku energii z podłączeniem prądu stałego

bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

OŚWIADCZENIE 

O GOTOWOŚCI DO PRZYJĘCIA NAPIĘCIA

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA MODUŁU PARKU ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-DC-PPM-EON



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 12 do wniosku
O WYDANIE POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA EON
dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA MODUŁU PARKU ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

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.

OŚWIADCZENIE 

O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

pu-DC-PPM-EON



numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)
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pu-DC-PPM-ION

I. DANE WNIOSKODAWCY:

NIP KRS

WNIOSEK
O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION
dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.) 

nr telefonu adres email

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE MODUŁU PARKU ENERGII ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

nazwa właściciela 
modułu parku energii

Nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

punkty
przyłączenia

punkty przyłączenia modułu parku energii

1.

2.

Pozwolenie
EON

nr pozwolenia na podanie napięcia (EON) data wydania pozwolenia

Umowa / aneks
do umowy

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji / przesyłania w zakresie odbioru energii elektrycznej

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina



VI. OŚWIADCZENIE:
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Załącznik 1  Szczegółowe poświadczenie zgodności.

Załącznik 2 Szczegółowe dane techniczne modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego mające znaczenie dla 

przyłączenia do sieci.

Załącznik 3 Certyfikaty sprzętu wydane przez upoważniony podmiot certyfikujący w odniesieniu do modułów parku 

energii z podłączeniem prądu stałego, w przypadku, gdy są one wykorzystywane, jako część dowodu 

zgodności.

Załącznik 4  Modele symulacyjne lub dokładną replikę danego układu regulacji zgodne z art. 54 NC HVDC;

Załącznik 5 Badania przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne, zgodnie 

z wymogami tytułu III  NC HVDC.

Załącznik 6 Szczegółowe informacje dotyczące planowanych testów zgodności zgodnie z art. 72 NC HVDC.

Załącznik 7 Szczegółowe informacje dotyczące planowanych symulacji zgodności zgodnie z art. 74 NC HVDC.

Załącznik 8 Wniosek o rejestrację źródła.

Załącznik 9 Formularz parametrów techniczno-ruchowych.

Załącznik 10 Uzgodniona i zatwierdzona Instrukcja Współdziałania Służb Dyspozytorskich w stacji ....………………… .

Załącznik 11 Zakres, program i harmonogram przeprowadzania testów (uzgodniony z Operatorem).

Załącznik 12 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Załącznik 13 Oświadczenie o gotowości do pierwszej synchronizacji.

Załącznik 14 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Załącznik 15 Pełnomocnictwo osoby upoważnionej.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Właściciel modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego oświadcza, że utrzyma status pozwolenia ION przez 

określony czas (zgodnie z art. 62 ust. 4 NC HVDC maksymalny okres nie może przekraczać 24 miesięcy).

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową 

lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

OBJAŚNIENIA

1)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI BADAWCZEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA WYKONANIE TESTÓW 
     MODUŁU PARKU ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, email

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

1)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

..........................................................................................

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną 

na  adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E



Informacje dotyczące WNIOSKU

1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia 

prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: NC HVDC), procedura 

pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

obejmuje:

  a) pozwolenie na podanie napięcia EON,

  b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,

  c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,

  d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.

1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION będą podstawą 

do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP/OSD tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION. 

1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez 

WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU są niepoprawnie wypełnione, zawierają 

niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK w 

terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny. 

1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK 

uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie tymczasowego 

pozwolenia na użytkowanie ION (nazwa modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego) o mocy 

przyłączeniowej (moc modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego) przyłączonego do systemu HVDC”.

1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego 

WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD/OSP o tych zmianach dostarczając 

aktualne dokumenty.

1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:

 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub

 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia ION jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy 

o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej w zakresie generacji energii do sieci.

1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia ION powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU
O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

działając na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia

2016 roku, ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

(dalej NC HVDC), oświadcza, że dla przyłączonego modułu parku energii z podłączeniem prądu 

stałego w: 

……………………………………………………………………………………………….
(punkt/punkty przyłączenia dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania 

na obecnym etapie realizacji dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego, dla których WNIOSKODAWCA wystąpił 

o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION, spełniają kryteria techniczne określone 

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

IRiESD/IRiESP. 

 Przeprowadzenie synchronizacji przez moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego 

nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA MODUŁU PARKU ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-DC-PPM-ION



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 

2
0
2
0
0
7
 -

 p
u
-D

C
-P

P
M

-I
O

N
 -

 z
a
łą

cz
n
ik

 1
3
 -

 [
1
]

rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 13 DO WNIOSKU
O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

Zarząd ………………………………………………………………… (nazwa Podmiotu) , 

działając na podstawie zapisów 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, Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 

2016 r. ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

oraz w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej/Dystrybucyjnej i nie zagraża bezpieczeństwu 

mienia i osób fizycznych przebywających na jego terenie.

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO PIERWSZEJ SYNCHRONIZACJI

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA MODUŁU PARKU ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-DC-PPM-ION
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numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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pu-DC-PPM-FON

I. DANE WNIOSKODAWCY:

NIP KRS

WNIOSEK
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON
dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.) 

nr telefonu adres email

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE MODUŁU PARKU ENERGII ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

nazwa właściciela 
modułu parku energii

Nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

punkty
przyłączenia

punkty przyłączenia modułu parku energii

1.

2.

Pozwolenie
ION

nr pozwolenia na podanie napięcia (ION) data wydania pozwolenia

Umowa / aneks
do umowy

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji / przesyłania w zakresie generacji energii elektrycznej

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina



V. OŚWIADCZENIE:
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Załącznik 1  Szczegółowe poświadczenie zgodności.

Załącznik 2 Informacje o dopuszczalnych gradientach zmian mocy czynnej.

Załącznik 3 Zaktualizowany formularz z danymi wymaganymi do zbudowania modeli symulacyjnych z wykorzystaniem 

rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów.

Załącznik 4 Zaktualizowane analizy przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne z 

wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, zgodnie z wymogami tytułów II, III i 

IV  Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

Załącznik 5 Zaktualizowane szczegółowe dane techniczne, z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych 

podczas testów, dotyczące modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego mające znaczenie dla 

przyłączenia do sieci.

Załącznik 6 Pełnomocnictwo osoby upoważnionej.

Załącznik 7 Protokół z wykonania umowy o przyłączenie oraz dane wymagane w wydanym pozwoleniu ION

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wnioskodawca oświadcza, że zakład wytwarzania energii jest gotowy do eksploatacji modułu wytwarzania energii 

z podłączeniem prądu stałego oraz wytwarzania energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przez czas 

nieograniczony.

Wnioskodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla modułu wytwarzania energii z podłączeniem 

prądu stałego będącego przedmiotem Wniosku i oświadcza, że przeszedł on z wynikiem pozytywnym testy określone 

w dokumencie pt.: „Procedura testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego”.

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową 

lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

OBJAŚNIENIA

1)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

1)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

..........................................................................................

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną 

na  adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E



Informacje dotyczące WNIOSKU

1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego 

napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: NC HVDC), procedura 

pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego 

obejmuje:

  a) pozwolenie na podanie napięcia EON,

  b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,

  c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,

  d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.

1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON będą podstawą 

do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSD / OSP ostatecznego pozwolenia na podanie użytkowanie 

FON. 

1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez 

WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają 

niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK 

w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny. 

1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK 

uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie FON (nazwa modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego) o mocy 

przyłączeniowej (moc modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego)”.

1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego 

WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD / OSP o tych zmianach dostarczając 

aktualne dokumenty.

1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:

 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub

 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

1.8. Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia FON jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy 

o świadczenie usług przesyłania / dystrybucji energii elektrycznej w zakresie generacji i odbioru energii z sieci.

1.9. Wniosek o wydanie pozwolenia FON powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.



2
0
2
0
0
7
 -

 p
u
-D

C
-P

P
M

-F
O

N
 [
5
]

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO WNIOSKU
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

działając na podstawie  Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia

2016 roku, ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów 

wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 

(dalej NC HVDC), oświadcza, że dla przyłączonego modułu parku energii z podłączeniem prądu 

stałego w: 

……………………………………………………………………………………………….
(punkt/punkty przyłączenia dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego)

zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie niezbędne próby i testy przewidziane do wykonania 

na obecnym etapie realizacji dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego, dla którego WNIOSKODAWCA wystąpił

o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON, spełnia kryteria techniczne określone w NC 

HVDC (w tym te odnoszące się bezpośrednio do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 

kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 

wytwórczych do sieci), w dokumentach wydanych na jego podstawie, warunkach przyłączenia, 

jak również IRiESD/IRiESP.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA MODUŁU PARKU ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-DC-PPM-FON
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nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

ZAŁĄCZNIK nr 7 DO WNIOSKU
O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE FON

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

Strony umowy nr …………………… o przyłączenie do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej (dalej 

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

dalej „Wnioskodawcą”) 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:

1. przyłączenie Obiektu nastąpiło po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich 

prób, pomiarów i testów zgodnie z zapisami Umowy,

2. Obiekt spełnia wszystkie wymagania techniczne i warunki niezbędne do przyłączenia 

określone w Umowie, Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 

ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci 

systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem 

prądu stałego  oraz w IRiESP/IRiESD.

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.

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA MODUŁU PARKU ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

pu-DC-PPM-FON



miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE MODUŁU PARKU ENERGII ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

I. DANE WNIOSKODAWCY:

NIP KRS

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I.) 

nr telefonu adres email

III. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA i UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

nazwa obiektu

nr PPE
zgodnie z umową

nr PPE

punkty przyłączenia
/ połączenia

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, nr telefonu, email

punkty przyłączenia / połączenia modułu parku energii

1.

2.

WNIOSEK
O WYDANIE OGRANICZONEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LON

dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego

pu-DC-PPM-LON

Pozwolenie
na użytkowanie

nr ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON) data wydania pozwolenia

Umowa / aneks
do umowy

nr umowy / aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania / dystrybucji w zakresie generacji energii elektrycznej  

pełna nazwa, adres: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina

nr ograniczonego pozwolenia na użytkowanie (LON)1)

data wydania pozwolenia
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IV. ZAKRES MODYFIKACJI / STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI DLA MODUŁU PARKU ENERGII:

L.p. 
Zdolność techniczna  

(podstawa prawna) 
Zakres Harmonogram 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 



2
0
2
0
0
7
 -

 p
u
-D

C
-P

P
M

-L
O

N
 [
3
]

VI. OŚWIADCZENIE:

V. HARMONOGRAM

2)Wnioskodawca informuje, że :

a) moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego  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 dotyczącymi ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie FON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego, nr jw.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie pozwolenia LON dla modułu parku energii z podłączeniem 

prądu stałego .

Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe drogą pocztową 

lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

 Zgodnie z art. 64 ust. 3 lit. c) NC HVDC maksymalny okres ważności pozwolenia LON nie może przekraczać 

12 miesięcy z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5 NC HVDC.

Data zgłoszenia/stwierdzenia utraty zdolności technicznej: …….……...............………

Deklarowana data przywrócenia zdolności technicznej: ……………….....................….

Terminy pośrednie mające wpływ na ustalenie harmonogramu przywrócenia zdolności technicznych:

a)……………………………………………………………............................................ (zadanie i data jego zakończenia)

b)……………………………………………………………............................................ (zadanie i data jego zakończenia)

c)……………………………………………………………....……………………………. (zadanie i data jego zakończenia)

d).……………………………………………………………....…………………………… (zadanie i data jego zakończenia)

Dodatkowe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

OBJAŚNIENIA

1)  Wypełnić w przypadku wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia LON dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego.
2)  Właściwe zaznaczyć / uzupełnić.
3)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

1)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

..........................................................................................

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego wniosku drogą elektroniczną 

na  adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E
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Informacje dotyczące WNIOSKU

1.1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku, 

ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego 

napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej NC HVDC), procedura 

pozwolenia na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego nowego modułu wytwarzania energii 

z podłączeniem prądu stałego obejmuje:

a) pozwolenie na podanie napięcia EON,

b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,

c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,

d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.

1.2. Informacje zawarte we WNIOSKU o wydanie ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON będą podstawą 

do podjęcia decyzji o możliwości wydania przez OSP/OSD ograniczonego pozwolenia na użytkowanie LON. 

1.3. W przypadku, gdy WNIOSEK jest niekompletny, to jest w szczególności informacje podane przez 

WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są niepoprawnie wypełnione, zawierają 

niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, WNIOSKODAWCA będzie zobowiązany uzupełnić WNIOSEK 

w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać go za kompletny. 

1.4. Dostarczony przez WNIOSKODAWCĘ i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie WNIOSEK 

uznaje się za niekompletny. WNIOSEK niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.

1.5. WNIOSKODAWCA zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ograniczonego 

pozwolenia na użytkowanie LON modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (nazwa modułu 

wytwarzania energii) o mocy przyłączeniowej (moc modułu wytwarzania energii)”.

1.6. Jeśli informacje dostarczone przez WNIOSKODAWCĘ ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego 

WNIOSKU, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD/OSP o tych zmianach dostarczając 

aktualne dokumenty.

1.7. Wypełniony WNIOSEK wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć:

 - papierowo na adres ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań lub

 - elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

1.8. Wniosek o wydanie pozwolenia „LON” powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
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