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Oświadczenie1(01/2021) 

Ja, niżej podpisany, Jiangtao  

niniejszym oświadczam, że Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.,  

z siedzibą w No.90 ZiJin Rd., New District, Suzhou,215011,China, w dniu 2021.05.12  

zawarła umowę z jednostką certyfikującą Germanischer Lloyd Industrial Services 

GmbH ,  

z siedzibą w Brooktorkai 18 20457 Hamburg Germany ,  

 

posiadającą akredytację na wystawianie certyfikatów na zgodność z wymogami 

Rozporządzenia Komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego 

kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do 

sieci (zwanego dalej Rozporządzeniem). Celem powyższej umowy jest wystawienie 

certyfikatu, na podstawie programu certyfikacji, opracowanego przy uwzględnieniu 

postanowień dokumentu PTPiREE Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów 

w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci 

elektroenergetycznych dla niżej wymienionych urządzeń:  

 

1. GW100K-HT、GW110K-HT、GW120K-HT、GW136K-HTH  

2. GW3000T-DS、GW3600T-DS、GW4200T-DS、GW5000T-DS、GW6000T-DS 

3. GW4K-DT、GW5K-DT、GW6K-DT、GW8K-DT、GW10KT-DT、GW12KT-DT、

GW15KT-DT、GW17KT-DT、GW20KT-DT、GW25KT-DT 

 

na zgodność z wymogami Rozporządzenia, łącznie z Wymogami ogólnego 

stosowania obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanymi na 

podstawie art. 7 ust. 4 tego Rozporządzenia i zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki.  

 

Nazwa firmy wystawiającej oświadczenie: GoodWe Power Supply Technology Co., 

Ltd.  

imię i nazwisko: Jiangtao      czytelny podpis:  

 
1 Oświadczenie składane łącznie z certyfikatami dla okresu przejściowego 

obowiązującego do 30 kwietnia 2022r , w przypadku braku certyfikatu tzw. 

docelowego, zgodnego z dokumentem PTPiREE Warunki i procedury wykorzystania 

certyfikatów.    
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Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd. 
 (name of the manufacturer / certificate owner) 

STATEMENT1 (01/2021) 

I, the undersigned, Jiangtao  

hereby declare that Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd., 

located in  No.90 ZiJin Rd., New District, Suzhou,215011,China, in day 2021.05.12 

concluded an agreement with the certification body Germanischer Lloyd Industrial Services 

GmbH , 

located in Brooktorkai 18 20457 Hamburg Germany , 

with accreditation for issuing certificates for compliance with the requirements of the EU 

Commission Regulation 2016/631 of April 14, 2016 establishing a network code on the 

requirements for connecting generating units to the network (hereinafter referred to as the 

Regulation). The purpose of the above agreement is to issue a certificate on the basis of a 

certification program, developed taking into account the provisions of the PTPiREE Warunki i 

procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów 

wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych in the process of connecting power 

generating modules to power grids for the following devices: 

 

1. GW100K-HT、GW110K-HT、GW120K-HT、GW136K-HTH  

2. GW3000T-DS、GW3600T-DS、GW4200T-DS、GW5000T-DS、GW6000T-DS 

3. GW4K-DT、GW5K-DT、GW6K-DT、GW8K-DT、GW10KT-DT、GW12KT-DT、

GW15KT-DT、GW17KT-DT、GW20KT-DT、GW25KT-DT 

 

for compliance with the requirements of the Regulation, including the requirements of general 

application applicable in the territory of the Republic of Poland, developed on the basis of art. 7 

sec. 4 of this Regulation and approved by the President of the Energy Regulatory Office. 

 

Name of the company issuing the declaration: GoodWe Power Supply Technology Co., 

Ltd. 

 

name and surname: Jiangtao  legible signature:  

 
1 The declaration submitted together with the certificates for the transition period valid until April 

30, 2022, in the absence of the so-called target, in accordance with the PTPiREE document 

Conditions and procedures for the use of certificates. 
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