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AgendaAgenda ::

1. Og1. Ogóólna charakterystyka pozycji stron wylna charakterystyka pozycji stron wyłłonionych w  onionych w  
wyniku dyskusjiwyniku dyskusji

2. Brak analizy CBA d2. Brak analizy CBA dźźwigniwigniąą do podwado podważżenia celowoenia celowośści ci 
wdrowdrożżenia Smart Gridenia Smart Grid

3.3. NiezaleNiezależżny  OIP centralny, czy rozproszone Aplikacje ny  OIP centralny, czy rozproszone Aplikacje 
Centralne AMI OSD jako rozwiCentralne AMI OSD jako rozwiąązanie  wystarczajzanie  wystarczająące ce 
do zrealizowania funkcji celu?do zrealizowania funkcji celu?

4. ICT 4. ICT ServiceService ProviderProvider jako niezalejako niezależżna trzecia strona, na trzecia strona, 
odpowiedzialna za proces pobierania / transmisji i odpowiedzialna za proces pobierania / transmisji i 
zarzzarząądzanie danymi pomiarowymidzanie danymi pomiarowymi

5. Arbitra5. Arbitrażż: nak: nakłłady inwestycyjne ady inwestycyjne vsvs koszty operacyjne koszty operacyjne 
((npnp. us. usłługi obce) jako determinanta strategii OSDugi obce) jako determinanta strategii OSD
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1. Og1. Ogóólna charakterystyka pozycji stron lna charakterystyka pozycji stron 
wywyłłonionych w  wyniku dyskusjionionych w  wyniku dyskusji

OSD E, OSD E, Sektor ICT, Sektor gazowySektor ICT, Sektor gazowy

OpOpóór przed zmianr przed zmianąą, poszukiwanie , poszukiwanie „„obiektywnychobiektywnych”” pretekstpretekstóów do w do 
odsuniodsunięęcia decyzji (brak analizy CBA, brak cia decyzji (brak analizy CBA, brak „„zachzachęętt”” inwestycyjnych, ryzyko inwestycyjnych, ryzyko 
„„wypieraniawypierania”” niezbniezbęędnych inwestycji w siednych inwestycji w siećć i przyi przyłąłączenia)czenia)

Oczekiwanie na Oczekiwanie na „„wymuszenie zewnwymuszenie zewnęętrznetrzne”” ktktóóre jednoczere jednocześśnie okrenie okreśśli li 
szczegszczegóółłowo warunki i zakres zmiany, de facto zdejmujowo warunki i zakres zmiany, de facto zdejmująąc odpowiedzialnoc odpowiedzialnośćść
za jej przeprowadzenie i skutkiza jej przeprowadzenie i skutki

Oburzenie na zarzut braku obiektywizmu OSDOburzenie na zarzut braku obiektywizmu OSD

WWąątpliwotpliwośćść odnoodnośśnie zasadnonie zasadnośści powoci powołłania centralnego OIP, ania centralnego OIP, 
zazałłoożżone funkcje celu mogone funkcje celu mogąą bybyćć zrealizowane przez rozproszone Aplikacje zrealizowane przez rozproszone Aplikacje 
Centralne OSD Centralne OSD –– zachowanie monopolu OSD E w cazachowanie monopolu OSD E w całłym zakresie rynku ym zakresie rynku 
danych pomiarowychdanych pomiarowych

„„AddytywneAddytywne”” mymyśślenie o kosztach od poniesienia przez odbiorclenie o kosztach od poniesienia przez odbiorcóów w 
(cokolwiek si(cokolwiek sięę zrobi zrobi –– bbęędzie drodzie drożżej dla odbiorcej dla odbiorcóów)w)
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1. Og1. Ogóólna charakterystyka pozycji stron lna charakterystyka pozycji stron 
wywyłłonionych w  wyniku dyskusjionionych w  wyniku dyskusji

OSD E, OSD E, Sektor ICTSektor ICT, Sektor gazowy, Sektor gazowy

Wizja ICT Wizja ICT ServiceService ProvideraProvidera jako niezalejako niezależżnej strony trzeciej (de nej strony trzeciej (de 
facto hegemona) na rynku facto hegemona) na rynku danychydanychy pomiarowych, z opcjpomiarowych, z opcjąą
pozostawienia licznikpozostawienia licznikóów w OSD Ew w OSD E

Wizja oparcia caWizja oparcia całłej komunikacji na dostej komunikacji na dostęępie do pie do internetuinternetu
szerokopasmowego szerokopasmowego –– odciodcięęcie OSD E od bezpocie OSD E od bezpośśredniego dostredniego dostęępu do pu do 
danych danych 

Wniosek 1: Pozostawienie inicjatywy w rWniosek 1: Pozostawienie inicjatywy w ręękach OSD nie pozwoli na kach OSD nie pozwoli na 
faktyczny rozwfaktyczny rozwóój Smart Gridj Smart Grid

Wniosek 2: inwestowanie w PLC jest bWniosek 2: inwestowanie w PLC jest błęłędem strategicznym dem strategicznym 
((strandedstranded investmnentinvestmnent))



88

1. Og1. Ogóólna charakterystyka pozycji stron lna charakterystyka pozycji stron 
wywyłłonionych w  wyniku dyskusjionionych w  wyniku dyskusji

OSD E, Sektor ICT, OSD E, Sektor ICT, Sektor gazowySektor gazowy

Zdalny odczyt i zarzZdalny odczyt i zarząądzanie zaworem przy gazomierzu jest opcjdzanie zaworem przy gazomierzu jest opcjąą
atrakcyjnatrakcyjnąą biznesowo, ale bezwzglbiznesowo, ale bezwzglęędnie wymaga przeprowadzenia dnie wymaga przeprowadzenia 
analizy CBAanalizy CBA

Nie ma presji czasowej na wdroNie ma presji czasowej na wdrożżenie Smart Grid, wenie Smart Grid, włłaaśściwej dla ciwej dla 
sektora elektroenergetycznegosektora elektroenergetycznego

Ewentualne wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej budowanejEwentualne wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej budowanej
przez OSD E jest zbyt ryzykowne ze wzglprzez OSD E jest zbyt ryzykowne ze wzglęędu na strategidu na strategięę biznesowbiznesowąą
sektora gazowniczego sektora gazowniczego 

Wniosek: perspektywa budowy niezaleWniosek: perspektywa budowy niezależżnego systemu lub presja na nego systemu lub presja na 
wdrowdrożżenie w elektroenergetyce modelu z enie w elektroenergetyce modelu z „„brambramąą domowdomowąą”” poza poza 
licznikiemlicznikiem
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1. Og1. Ogóólna charakterystyka pozycji stron lna charakterystyka pozycji stron 
wywyłłonionych w  wyniku dyskusjionionych w  wyniku dyskusji

Mniej więcej tak 
wygląda droga do Smart Grid oczami OSD E



1010

1. Og1. Ogóólna charakterystyka pozycji stron lna charakterystyka pozycji stron 
wywyłłonionych w  wyniku dyskusjionionych w  wyniku dyskusji

Tak drogę do Smart Grid widzi sektor ICT
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1. Og1. Ogóólna charakterystyka pozycji stron lna charakterystyka pozycji stron 
wywyłłonionych w  wyniku dyskusjionionych w  wyniku dyskusji

Integracja sektorów w zakresie  Smart Grid 
oczami gazowników
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2. Brak analizy CBA d2. Brak analizy CBA dźźwigniwigniąą do podwado podważżenia enia 
celowocelowośści wdroci wdrożżenia Smart Gridenia Smart Grid

np.: stanowisko E&Y:

„… Uważamy, że przed wdrażaniem tak istotnych zmian rynkowych taka analiza powinna 
zostać przeprowadzona. Tak duże i istotne zmiany w organizacji rynku energii nie powinny 
być wdrażane "na czuja", tylko po przeprowadzeniu analizy ilościowej, pozwalającej 
ocenić/skwantyfikować oczekiwane korzyści. "Waga uwarunkowań krajowych" tj. 
przeciwdziałania blackoutom, rozwój generacji rozproszonej, powinna być wzięta pod 
uwagę w tej analizie - zarówno po stronie kosztów (urządzenia muszą mieć odpowiednie 
funkcjonalności) jak i korzyści. Planowane korzyści powinny zostać skwantyfikowane i 
zderzone z kosztami wdrożenia systemu. W kosztach powinno wziąć się pod uwagę nie 
tylko koszt wdrożenia systemów AMI przez OSD, ale również koszty wdrożenia NOP, 
dostosowania się sprzedawców i uczestników rynku do nowych systemów i regulacji. …”

odpowiedź:

1. Nie ma zwartej analizy w postulowanym zakresie - fakt
2. Analiza postulowanych wielkości, jakkolwiek rozproszona pomiędzy różnymi dokumentami, 

została przeprowadzona, także z uwzględnieniem kosztów organizacji OIP oraz inwestycji 
niezbędnych poza systemami AMI, także w formule rozproszonych inwestycji 
prosumenckich.

3. Jest całkowicie uzasadniona potrzebna dalszych prac „doszczegółowiających”, jednakże 
4. Odkładanie decyzji byłoby – w obliczu presji czasu – niewybaczalnym kunktatorstwem
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3. Niezale3. Niezależżny  OIP centralny, czy rozproszone ny  OIP centralny, czy rozproszone 
Aplikacje Centralne AMI OSD jako rozwiAplikacje Centralne AMI OSD jako rozwiąązanie  zanie  
wystarczajwystarczająące do zrealizowania funkcji celu?ce do zrealizowania funkcji celu?

Ryzyko dubla inwestycyjnego w infrastrukturRyzyko dubla inwestycyjnego w infrastrukturęę
bazodanowbazodanowąą na poziomie OIP wobec zbudowanych juna poziomie OIP wobec zbudowanych jużż
Aplikacji Centralnych  AMI OSDAplikacji Centralnych  AMI OSD

Postulat niezalePostulat niezależżnonośści OSD od wci OSD od włładz korporacyjnych w adz korporacyjnych w 
ksztakształłtowaniu strategii jako gtowaniu strategii jako głłóówny argument wny argument 
przeciwko tworzeniu Niezaleprzeciwko tworzeniu Niezależżnego OIPnego OIP

E&Y: „Uważamy, że dobrym jest, że URE pisze o problemach, które są obecne 
na rynku energii i dotyczą utrudnień w dostępie do danych  dla sprzedawców, 
czy faworyzowaniu własnego obrotu przez grupy zintegrowane pionowo”.

Podstawą tej tezy jest oczekiwanie, że Aplikacje Centralne AMI docelowo 
realizować będą wszystkie obowiązki związane z obróbką, udostępnianiem i 
archiwizowaniem informacji pomiarowej, a Repozytorium Centralne OIP będzie 
„nakładką” na istniejącą infrastrukturę
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Dynamika Dynamika 
narastania narastania 
wymaganej wymaganej 
pojemnopojemnośści ci 
repozytorirepozytorióów: w: 
AMI OSD oraz AMI OSD oraz 
RC OIPRC OIP
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4. ICT 4. ICT ServiceService ProviderProvider jako niezalejako niezależżna trzecia na trzecia 
strona, odpowiedzialna za proces pobierania / strona, odpowiedzialna za proces pobierania / 
transmisji i zarztransmisji i zarząądzanie danymi pomiarowymidzanie danymi pomiarowymi

Ryzyko kontraktowe:Ryzyko kontraktowe:

OdpowiedzialnoOdpowiedzialnośćść stron musi miestron musi miećć oparcie w umowieoparcie w umowie
Ryzyko koniecznoRyzyko koniecznośści zmiany stron kontraktu z 16 ci zmiany stron kontraktu z 16 mlnmln odbiorcodbiorcóów w warunkach w w warunkach 

realizowania umowy cirealizowania umowy ciąąggłłej bez moej bez możżliwoliwośści przerwania jej ci przerwania jej śświadczeniawiadczenia
KoniecznoKoniecznośćść kontraktowego zawarowania prawa odbiorcy  do dysponowania jego kontraktowego zawarowania prawa odbiorcy  do dysponowania jego 

danymidanymi

1.1. KwestiKwestiąą kluczowkluczowąą jest rozwijest rozwiąązanie zanie wwww kwestii w stanie przejkwestii w stanie przejśściowym, ciowym, 
rozcirozciąągnignięętym na wiele lat, w kttym na wiele lat, w któórym funkcjonowarym funkcjonowaćć bbęędzie musiadzie musiałł model model 
mieszany, wg regumieszany, wg regułł dotychczasowych i nowychdotychczasowych i nowych

2.2. Swoboda zawierania umSwoboda zawierania umóów na rynku telekomunikacyjnym nie jest odpowiednim w na rynku telekomunikacyjnym nie jest odpowiednim 
wzorcem ze wzglwzorcem ze wzglęędu na brak du na brak „„przymusuprzymusu”” dysponowania usdysponowania usłługugąą
telekomunikacyjntelekomunikacyjnąą

3.3. Jak Jak –– na rynku konkurencyjnym na rynku konkurencyjnym –– zmusizmusićć odbiorcodbiorcęę do zawarcia umowy na do zawarcia umowy na 
korzystanie z uskorzystanie z usłługi ICT SP i jak mu wytugi ICT SP i jak mu wytłłumaczyumaczyćć, , żże umowa z telekomem jest e umowa z telekomem jest 
niezbniezbęędnym warunkiem realizacji usdnym warunkiem realizacji usłługi zaopatrzenia w energiugi zaopatrzenia w energięę elektrycznelektrycznąą??
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4. ICT 4. ICT ServiceService ProviderProvider jako niezalejako niezależżna trzecia na trzecia 
strona, odpowiedzialna za proces pobierania / strona, odpowiedzialna za proces pobierania / 
transmisji i zarztransmisji i zarząądzanie danymi pomiarowymidzanie danymi pomiarowymi

Internet szerokopasmowy jako docelowo wyInternet szerokopasmowy jako docelowo wyłąłączne czne 
medium komunikacyjne medium komunikacyjne –– jaki sens ma budowa jaki sens ma budowa 
infrastruktury dla PLC?infrastruktury dla PLC?

1.1. Jak Jak –– na rynku konkurencyjnym na rynku konkurencyjnym –– zmusizmusićć odbiorcodbiorcęę do zawarcia umowy na do zawarcia umowy na 
korzystanie z korzystanie z internetuinternetu lub GPRS i jak mu wytlub GPRS i jak mu wytłłumaczyumaczyćć, , żże umowa z telekomem jest e umowa z telekomem jest 
niezbniezbęędnym warunkiem realizacji usdnym warunkiem realizacji usłługi zaopatrzenia w energiugi zaopatrzenia w energięę elektrycznelektrycznąą??

2.2. Jak zapewniJak zapewnićć pewnopewnośćść funkcjonowania systemu  opartego wyfunkcjonowania systemu  opartego wyłąłącznie na cznie na internecieinternecie: : 
dodatkowe wymagania funkcjonalne, ktdodatkowe wymagania funkcjonalne, któórych koszt morych koszt możże konkurowae konkurowaćć z kosztem z kosztem 
redundantnego kanaredundantnego kanałłu u łąłącznocznośścici



licznik

HAN 
Commander

internet

Router

Nastawa 
strażnika 
mocy MtH

HtM

PtH
Sterowana wtyczka / 
gniazdo / odbiornik

PLC lub CDMA

Układ komplementarny (PLC + Internet)
Stan pracy normalny - odbiorca

HtP



licznik

HAN 
Commander

internet

Router

Nastawa 
strażnika 
mocy

MtR

HtR

HtP

PtH
Sterowane 
gniazdo

Komunikacja bezpośrednia do licznika
wyłącznie przez Internet

Utrata zasilania bez podtrzymania pracy routera 
powoduje niemożność „podniesienia się” systemu

RtM

RtH
Router

RtM

RtH
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4. ICT 4. ICT ServiceService ProviderProvider jako niezalejako niezależżna trzecia na trzecia 
strona, odpowiedzialna za proces pobierania / strona, odpowiedzialna za proces pobierania / 
transmisji i zarztransmisji i zarząądzanie danymi pomiarowymidzanie danymi pomiarowymi

Ryzyko dubla inwestycyjnego w infrastrukturRyzyko dubla inwestycyjnego w infrastrukturęę
komunikacyjnkomunikacyjnąą

Dualny charakter informacji transmitowanych:Dualny charakter informacji transmitowanych:

-- informacje obligatoryjne, krytyczne dla funkcjonowania KSE, o informacje obligatoryjne, krytyczne dla funkcjonowania KSE, o 
relatywnie niskim, przewidywalnym  wolumenie relatywnie niskim, przewidywalnym  wolumenie 

-- informacje fakultatywne, zwiinformacje fakultatywne, zwięększajkszająące komfort odbiorcy i ce komfort odbiorcy i 
poszerzajposzerzająące paletce paletęę funkcjonalnofunkcjonalnośści uci użżytecznych, o praktycznie ytecznych, o praktycznie 
nieograniczonym wolumenie  nieograniczonym wolumenie  

Koszt podziaKoszt podziałłu u wwww strumieni informacji pomistrumieni informacji pomięędzy dwa kanadzy dwa kanałły y 
komunikacji nie musi stanowikomunikacji nie musi stanowićć „„zbzbęędnego dubladnego dubla””, mo, możże jedynie e jedynie 
odpowiadaodpowiadaćć obiektywnemu zrobiektywnemu zróóżżnicowaniu potrzeb  nicowaniu potrzeb  
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Obligatoryjne Fakultaty
wne

Częstotliwość
transmisji

nadawca/odbiorca 
sygnału

Dane pomiarowe
1 do rozliczeń √ cyklicznie OIP
2 do bieżącego reagowania w HAN √ semi online HAN
3 Informacje dodatkowe istotne do 

rozliczenia  
√ incydentalnie HAN

Komendy sterujące
4 prepaid √ incydentalnie OIP
5 DSR operatorski √ incydentalnie OSD
6 DSR Sprzedawcy √ incydentalnie Sprzedawca
7 DSR ESCO √ incydentalnie ESCO
8 sygnał emergency √ incydentalnie OSD

Informacje rynkowe:
9 informacja o zmianie ceny bieżącej √ cyklicznie Sprzedawca
10 nowa oferta sprzedawcy √ incydentalnie Sprzedawca
11 oferta nowego sprzedawcy √ incydentalnie Sprzedawca
12 dane historyczne √ incydentalnie OIP

Komendy sterujące do urządzeń
domowych i raporty zwrotne

13 z poziomu  lokalnego √ semi online HAN
14 z poziomu OSD/ESCO √ semi online OSD/ESCO

Dane identyfikacyjne
15 miejsce poboru, licznik, status prosumenta √ cyklicznie OIP

16 dane osobowe do umów, informacje  do 
logowania na portalach, 

√ incydentalnie OIP/Sprzedawca/ESCO

Katalog informacji transmitowanych Katalog informacji transmitowanych 



Licznik
na

źródle
prosum. 

Licznik 
EE

HAN 
Commander Router

HtM

np. PLC lokalny?

Konfiguracja przepływu informacji
Profil 15 minutowy (lub godzinowy) EE,
transferowany w „paczkach” raz na dobę
Komendy sterujące do strażnika mocy:
prepaid, DSR, Emergency
Informacja o bieżącej zmianie ceny

Bieżący stan liczydeł

Dane historyczne odbiorcy 
(z portalu OIP)
Oferty Sprzedawcy 
(z portalu Sprzedawcy)
Oferty innych przeds. obrotu

Dane identyfikacyjne 
Odbiorcy (do logowania 
na portalach, do umów 
sprzedaży)

~

StH

Bieżący stan 
liczydeł

MtH

HtS

HtP

Dane identyfikacyjne Odbiorcy (miejsca 
poboru, licznika, statusu prosumenta)

np. PLC lub CDMA

internet
Komendy 
sterujące 
i raporty zwrotne
do/z urządzeń
domowych
z poziomu 
OSD/ESCO

Licznik innego medium

lublub

2222

Dane pomiarowe innego mediumDane pomiarowe innego medium



licznik

HAN 
Commander

HtR

Komunikacja wyłącznie
przez Internet
(router poza HAN Comm.)

Profil 15 minutowy (lub godzinowy),
transferowany w „paczkach” raz na dobę oraz
Informacje dodatkowe istotne do rozliczenia,
transmitowane incydentalnie 

Komendy sterujące do strażnika mocy:
prepaid, DSR, Emergency
Informacja o bieżącej zmianie ceny

Bieżący stan 
liczydeł

Dane historyczne 
odbiorcy 
(z portalu OIP),
Oferty Sprzedawcy 
(z portalu Sprzedawcy),
Oferty innych przeds. 
obrotu

Komendy sterujące i raporty zwrotne
do/z urządzeń domowych

Dane identyfikacyjne 
Odbiorcy (do logowania 
na portalach, do umów 
sprzedaży) 

~

Licznik
na

źródle StH

MtR

HtS

HtP

Informacje o nastawie 
strażnika mocy

StR

Dane identyfikacyjne Odbiorcy (miejsca 
poboru, licznika, statusu prosumenta)

Komendy sterujące 
i raporty zwrotne
do/z urządzeń
domowych
z poziomu 
OSD/ESCO

internet

Router

RtM

RtS

RtH

Konfiguracja przepływu informacji



licznik

HAN 
Commander Router

HtM

Komunikacja wyłącznie
przez Internet
(dwa routery niezależne)

Dane historyczne 
odbiorcy 
(z portalu OIP)
Oferty Sprzedawcy 
(z portalu Sprzedawcy)
Oferty innych przeds. 
obrotu

Komendy sterujące i raporty zwrotne
do/z urządzeń domowych

Dane identyfikacyjne 
Odbiorcy 
(do logowania 
na portalach, 
do umów 
sprzedaży)

Bieżący stan 
liczydeł

MtH

HtS

HtP

Router

RtMMtR

~

Licznik
na

źródle StH

StR

Informacje o nastawie 
strażnika mocy

internet Komendy sterujące 
i raporty zwrotne
do/z urządzeń
domowych
z poziomu 
OSD/ESCO

Profil 15 minutowy (lub godzinowy),
transferowany w „paczkach” raz na dobę oraz
Informacje dodatkowe istotne do rozliczenia,
transmitowane incydentalnie 

Komendy sterujące do strażnika mocy:
prepaid, DSR, Emergency
Informacja o bieżącej zmianie ceny
Dane identyfikacyjne Odbiorcy (miejsca 
poboru, licznika, statusu prosumenta)

RtS

RtH

Konfiguracja przepływu informacji



licznik HAN 
Commander

internet

Komunikacja wyłącznie
przez Internet
(router w HAN Comm.)

Dane historyczne 
odbiorcy 
(z portalu OIP)
Oferty Sprzedawcy 
(z portalu Sprzedawcy)
Oferty innych przeds. 
obrotu

Komendy sterujące i raporty zwrotne
do/z urządzeń domowych z poziomu 
lokalnego oraz OSD/ESCO

Dane identyfikacyjne 
Odbiorcy 
(do logowania 
na portalach, 
do umów 
sprzedaży)

Bieżący stan 
liczydeł

MtH

HtS

HtP

Router
HtM

~

Licznik
na

źródle
StH

Komendy sterujące 
i raporty zwrotne
do/z urządzeń
domowych
z poziomu 
OSD/ESCO

Profil 15 minutowy (lub godzinowy),
transferowany w „paczkach” raz na dobę oraz
Informacje dodatkowe istotne do rozliczenia,
transmitowane incydentalnie 

Komendy sterujące do strażnika mocy:
prepaid, DSR, Emergency
Informacja o bieżącej zmianie ceny
Dane identyfikacyjne Odbiorcy (miejsca 
poboru, licznika, statusu prosumenta)

Konfiguracja przepływu informacji
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5. Arbitra5. Arbitrażż: nak: nakłłady inwestycyjne ady inwestycyjne vsvs
koszty operacyjne (koszty operacyjne (npnp. us. usłługi obce) jako ugi obce) jako 
determinanta strategii OSDdeterminanta strategii OSD

Gwarantowana stopa zwrotu od majGwarantowana stopa zwrotu od mająątku sieciowegotku sieciowego
skutkuje preferencjskutkuje preferencjąą dla forsowania inwestycji wdla forsowania inwestycji włłasnych asnych 

DziaDziałłalnoalnośćść
z wykorzystaniem z wykorzystaniem 
zasobzasobóów ww włłasnych asnych 

DziaDziałłalnoalnośćść
((bardziej efektywnabardziej efektywna) ) 
z wykorzystaniem z wykorzystaniem 
ususłług obcych ug obcych 

Koszty Koszty 
operacyjneoperacyjne

MajMająątek tek 
sieciowy: sieciowy: 
amortyzacjaamortyzacja

zzkzzk
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5. Arbitra5. Arbitrażż: nak: nakłłady inwestycyjne ady inwestycyjne vsvs
koszty operacyjne (koszty operacyjne (npnp. us. usłługi obce) jako ugi obce) jako 
determinanta strategii OSDdeterminanta strategii OSD

JakoJakośćść energii i obsenergii i obsłługi, ugi, 
a nie wysokoa nie wysokośćść naknakłładadóów (wartow (wartośćść majmająątku sieciowego), tku sieciowego), 
miernikiem efektywnomiernikiem efektywnośści inwestycji i podstawci inwestycji i podstawąą wynagrodzenia OSDwynagrodzenia OSD

DziaDziałłalnoalnośćść
z wykorzystaniem z wykorzystaniem 
zasobzasobóów ww włłasnych asnych 

Koszty Koszty 
operacyjneoperacyjne
i zri zróównane z wnane z 
niminimi

MajMająątek tek „„śściciśśle le 
sieciowysieciowy””
zzkzzk
gwarantowanygwarantowany

QoSQoS
bonus/bonus/
//malusmalus

DziaDziałłalnoalnośćść
z wykorzystaniem z wykorzystaniem 
ususłług obcych ug obcych 

MajMająątek tek „„śściciśśle le 
sieciowysieciowy””
nie podlega nie podlega 
outsourcingowioutsourcingowi
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5. Arbitra5. Arbitrażż: nak: nakłłady inwestycyjne ady inwestycyjne vsvs
koszty operacyjne (koszty operacyjne (npnp. us. usłługi obce) jako ugi obce) jako 
determinanta strategii OSDdeterminanta strategii OSD

Potrzeba zmiany modelu regulacji w zakresie parametrPotrzeba zmiany modelu regulacji w zakresie parametróów w 
kluczowych dla wyceny przychodu regulowanego kluczowych dla wyceny przychodu regulowanego vsvs aksjomat aksjomat 
stabilnostabilnośści reguci regułł regulacyjnych w optyce inwestorskiejregulacyjnych w optyce inwestorskiej

2012 2013 201620152014 201920182017 2020

Aktualny okres regulacji Kolejny okres regulacji

koncepcja

dyskusja

przygotowanie 
wdrożenia

uruchomienie i wykorzystanie
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proste ?proste ?



dziękuję
za uwagę

tomasz.kowalak@ure.gov.pl
tel: +48 (22) 661 62 10
fax: +48 (22) 661 62 19

Ilustracje zaczerpnięto z portalu demotywatory.pl


