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System inteligentnego  opomiarowania
sieci  energetycznych –

– koszty, korzyści, wyzwania

dr inż. Tomasz Kowalak, 
Dyrektor Departamentu Taryf

SEJM RP, Warszawa, 27 października 2009 r.
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Sieć elektroenergetyczna, która potrafi  inteligentnie 
integrować zachowania i działania 
wszystkich przyłączonych do niej użytkowników –
wytwórców, odbiorców i tych, którzy pełnią obydwie 
te role – celem zapewnienia zrównoważonego, 
ekonomicznego i niezawodnego zasilania

za: www.smartgrids .eu,  EURELECTRIC, Mihai PAUN, 18 March 2009, Barcelona

Inteligentny pomiar jest wstępem, ale też warunkiem koniecznym  
do budowy sieci inteligentnej, 
bez której efektywność jego wykorzystania jest ograniczona
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INTELIGENTNE SIECI PRZYSZINTELIGENTNE SIECI PRZYSZŁŁOOŚŚCICI
wg EU wg EU TechnologyTechnology Platform Platform SmartSmart GridsGrids

www.smartgrids.euwww.smartgrids.eu
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Agenda:Agenda:

WstepWstep:  Rola pomiaru w p:  Rola pomiaru w pęętli inteligencjitli inteligencji

1. Koszty1. Koszty

2. Korzy2. Korzyśścici

3. Wyzwania3. Wyzwania
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Rola pomiaru w pętli inteligencji

„inteligentny”
pomiar

„inteligentna” sieć

inteligentne 
przedsiębiorstwo

energetyczne

inteligentna gospodarka

inteligentne 
zachowanie odbiorcy

„inteligentny”
dom

inteligentne prawo

kolory strzałek:

Pomiar / Obserwacja
Komenda / Informacja
Sygnał ekonomiczny (cena)
Sygnał prawny (obowiązek)
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1. Koszty – na przykładzie  realizowanych wdrożeń

100 €

(470 PLN)

453 €

220 €

193 €

70 €

Koszty na 
licznik

Zdalny odczyt ryn‐
kowy, bilans mocy, 
redukcja CO2

Inteligentne energo‐
oszczędne taryfy, 
blans mocy  

Rozliczanie rzeczy‐
wistego zużycia en. 

Redukcja zużycia 
energii w czasie 
rzeczywistym

Zdalny odczyt ryn‐
kowy, dyscyplin. 
odbiorcę

Charakter (cel) 
inwestycji

16 mln

4,3 mln

1 mln

27 mln

30 mln

Liczba 
liczni‐
ków

4 lata1,6 G€

(7,5mld 
PLN)

8 latZałożenia 
dla Polski**)

brak

danych

2,0 G€6 latKanada

/Ontario

brak

danych

0,2 G€1.07.09

100%

Szwecja

(E.ON)

brak

danych

5,2 G€10 latWielka 
Brytania*) 

4 lata2,1 G€5 latWłochy 
(Enel)

Kalkula‐
cyjny okres 
zwrotu

Koszty

ogółem

Okres 
realizacji

Kraj

Opracowano na podstawie: Fabio Borghese „Telegestore Automatic Meter Management System AMM, ready for SMART GRIDS” za Capgemini
Consulting and CRE – AMM for France: the complete case. 3rd Oct ’07
*)  analiza wykonana przez Ofgem

**) analiza wykonana na zlecenie URE przez Konsorcjum DGA/Instytut Sobieskiego
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PaPańństwostwo
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2. Korzyści

Struktura Struktura 
beneficjentbeneficjentóów:w:

OSDOSD

OSPOSPWytwarzanie Wytwarzanie 

ObrObróótt

OdbiorcaOdbiorca
energiienergii

Firmy ITFirmy IT

Rynek pracyRynek pracy

DostawcyDostawcy
sprzsprzęętutu

RegulatorRegulator
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Inteligentny pomiar Inteligentny pomiar 

Automatyzacja zarzAutomatyzacja zarząądzania siecidzania sieciąą

Integracja systemIntegracja systemóów IT w IT 
w  przedsiw  przedsięębiorstwie sieciowymbiorstwie sieciowym

Warunkiem wyzwolenia Warunkiem wyzwolenia 
spodziewanych korzyspodziewanych korzyśści  po stronie OSDci  po stronie OSD
jest  integracja  inteligentnego pomiaru jest  integracja  inteligentnego pomiaru 
z procesami zarzz procesami zarząądzania siecidzania sieciąą
i systemami IT w przedsii systemami IT w przedsięębiorstwiebiorstwie
(wykorzystanie pomiaru (wykorzystanie pomiaru 
w procesie budowania inteligentnej sieci)w procesie budowania inteligentnej sieci)

2. Korzyści OSD
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►► w relacji z odbiorcami:w relacji z odbiorcami:

►► rozpoznanie rzeczywistych charakterystyk poboru energiirozpoznanie rzeczywistych charakterystyk poboru energii
►► poprawa dokpoprawa dokłładnoadnośści i czytelnoci i czytelnośści fakturci faktur
►► redukcja kosztredukcja kosztóów  inkasenckichw  inkasenckich
►► uproszczenie procedur i redukcja kosztuproszczenie procedur i redukcja kosztóów zmiany sprzedawcyw zmiany sprzedawcy
►► redukcja kosztredukcja kosztóów obsw obsłługi reklamacjiugi reklamacji
►► uproszczenie i skruproszczenie i skróócenie  postcenie  postęępowapowańń spornych w zakresie jakospornych w zakresie jakośści ci 
energiienergii
►► kontrola spkontrola spóójnojnośści w czasie dostaw i wpci w czasie dostaw i wpłływywóów finansowychw finansowych
►► dyscyplinowanie dyscyplinowanie śściciąągalnogalnośści naleci należżnonośści poprzez zdalnci poprzez zdalnąą redukcjredukcjęę mocy mocy 
(e. zdalne od(e. zdalne odłąłączenie i przyczenie i przyłąłączenie)czenie)
►► kontrola  nielegalnego poborukontrola  nielegalnego poboru
►► uproszczenie procedur przyuproszczenie procedur przyłąłączeniowych dla nowych odbiorcczeniowych dla nowych odbiorcóów i w i 
generacji rozproszonejgeneracji rozproszonej
►► redukcja kosztredukcja kosztóów energii nie  dostarczonejw energii nie  dostarczonej
►► upowszechnienie funkcji przedpupowszechnienie funkcji przedpłłatowejatowej

2. Korzyści OSD
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2. Korzyści OSD

►► kontrola rozpkontrola rozpłływu mocy i energii czynnejywu mocy i energii czynnej
►► poprawa wykorzystania majpoprawa wykorzystania mająątku sieciowego poprzez sptku sieciowego poprzez spłłaszczanie krzywej aszczanie krzywej 
obciobciążążeniaenia
►► kontrola napikontrola napięćęć w ww węęzzłłach sieci i rozpach sieci i rozpłływu energii biernejywu energii biernej
►► zarzzarząądzanie  jakodzanie  jakośściciąą energii w miejscach dostarczaniaenergii w miejscach dostarczania
►► optymalizacja gospodarki transformatoramioptymalizacja gospodarki transformatorami
►► redukcja strat technicznych w elementach sieci redukcja strat technicznych w elementach sieci 
►► wykrywanie i lokalizacja awariiwykrywanie i lokalizacja awarii
►► optymalizacja ruchu  brygad w terenieoptymalizacja ruchu  brygad w terenie
►► planowanie remontplanowanie remontóów w –– unikanie awariiunikanie awarii
►► planowanie i ocena efektywnoplanowanie i ocena efektywnośści inwestycji ci inwestycji –– lokalizacja i usuwanie lokalizacja i usuwanie 
ograniczeograniczeńń sieciowychsieciowych
►► lokalne bilansowanie systemu poprzez wykorzystanie narzlokalne bilansowanie systemu poprzez wykorzystanie narzęędzi dzi 
zarzzarząądzania popytemdzania popytem
►► ograniczenie negatywnego wpograniczenie negatywnego wpłływu niestabilnej generacji rozproszonejywu niestabilnej generacji rozproszonej
►► ochrona majochrona mająątku sieciowego przed kradzietku sieciowego przed kradzieżżamiami
►► redukcja strat handlowych nie zwiredukcja strat handlowych nie zwiąązanych z kradziezanych z kradzieżążą (synchronizacja (synchronizacja 
wzajemna pomiarwzajemna pomiaróów, obniw, obniżżenie mocy i prenie mocy i prąądu bazowego licznikdu bazowego licznikóów)w)

►► w relacjach wewnw relacjach wewnęętrznych:trznych:
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2. Korzyści
OSD:
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2. Struktura Korzyści OSD:

13
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2. Korzyści OSP

►► momożżliwoliwośćść aktywnego wpaktywnego wpłływu na  zmiennoywu na  zmiennośćść poziomu obcipoziomu obciążążenia KSE enia KSE 
►► poprawa wykorzystania sieci przesypoprawa wykorzystania sieci przesyłłowej poprzez zwiowej poprzez zwięększenie kontroli kszenie kontroli 
rozprozpłływywóów mocy i energii czynnej (mechanizmy dynamicznej oceny w mocy i energii czynnej (mechanizmy dynamicznej oceny 
obciobciążążalnoalnośści elementci elementóów sieci)w sieci)
►► poprawa kontroli rozppoprawa kontroli rozpłływywóów energii biernej poprzez biew energii biernej poprzez bieżążące rozpoznanie ce rozpoznanie 
warunkwarunkóów  pracy sieci dystrybucyjnychw  pracy sieci dystrybucyjnych
►► poprawa koordynacji planowania rozwoju  sieci przesypoprawa koordynacji planowania rozwoju  sieci przesyłłowej i owej i 
dystrybucyjnychdystrybucyjnych
►► ograniczenie ryzyka ograniczenie ryzyka blackblack’’otuotu , ew. ograniczenie jego skali, ew. ograniczenie jego skali
►► obniobniżżenie ryzyka roszczeenie ryzyka roszczeńń odszkodowawczychodszkodowawczych
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2. Korzyści wytwarzania

►► Wytwarzanie scentralizowane :Wytwarzanie scentralizowane :

►► obniobniżżenie dynamiki zmiennoenie dynamiki zmiennośści obcici obciążążeniaenia
►► ograniczenie ryzyka inwestycji utopionychograniczenie ryzyka inwestycji utopionych

►► Wytwarzanie rozproszone :Wytwarzanie rozproszone :

►► uproszczenie  procedur i obniuproszczenie  procedur i obniżżenie kosztenie kosztóów przyw przyłąłączeniaczenia
►► ograniczenie ryzyka inwestycji utopionychograniczenie ryzyka inwestycji utopionych
►► poszerzenie palety produktposzerzenie palety produktóów (w zakresie usw (w zakresie usłług systemowych)ug systemowych)
►► harmonizacja wspharmonizacja wspóółłpracy z KSEpracy z KSE
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2. Korzyści obrotu

►► rozpoznanie rzeczywistych charakterystyk poboru energii przez orozpoznanie rzeczywistych charakterystyk poboru energii przez odbiorcdbiorcóóww
►► poprawa jakopoprawa jakośści prognoz zakupu energii na potrzeby odbiorcci prognoz zakupu energii na potrzeby odbiorcóóww
►► obiektywizacja projektowania planobiektywizacja projektowania planóów taryfowychw taryfowych
►► obniobniżżenie ryzyka koniecznoenie ryzyka koniecznośści zakupci zakupóów spot (energii najdrow spot (energii najdrożższej)szej)
►► uproszczenie rozliczeuproszczenie rozliczeńń z odbiorcami i obniz odbiorcami i obniżżenie ryzyka reklamacji fakturenie ryzyka reklamacji faktur
►► poprawa ppoprawa płłynnoynnośści rozliczeci rozliczeńń z odbiorcamiz odbiorcami
►► ograniczenie ryzyka zatorograniczenie ryzyka zatoróów pw płłatniczychatniczych
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2. Korzyści odbiorcy energii

►► informacja o bieinformacja o bieżążącej cenie energii loco odbiorca cej cenie energii loco odbiorca 
-- ujawnienie faktycznej elastycznoujawnienie faktycznej elastycznośści cenowej popytu (DSM)ci cenowej popytu (DSM)
►► informacja o jakoinformacja o jakośści energii loco odbiorca ci energii loco odbiorca –– podstawa roszczepodstawa roszczeńń wobec OSDwobec OSD
►► uproszczenie i przyspieszenie  procedury zmiany dostawcyuproszczenie i przyspieszenie  procedury zmiany dostawcy
►► wyzwolenie zachowawyzwolenie zachowańń na rzecz efektywnego wykorzystania energiina rzecz efektywnego wykorzystania energii
►► stworzenie podstawy technicznej dla funkcji stworzenie podstawy technicznej dla funkcji prosumentaprosumenta, , 
w tym partycypacji odbiorcy  w w tym partycypacji odbiorcy  w śświadczeniu uswiadczeniu usłług systemowychug systemowych
►► platforma dla usplatforma dla usłług dodatkowych, w tym nie zwiug dodatkowych, w tym nie zwiąązanych zanych 
z systemem elektroenergetycznym z systemem elektroenergetycznym 
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2. Korzyści firm IT

►► otwarcie nowych rynkotwarcie nowych rynkóów dla zastosowania rozwiw dla zastosowania rozwiąązazańń z zakresu ITz zakresu IT

►► integracja  sektora IT wokintegracja  sektora IT wokóółł kompleksu zagadniekompleksu zagadnieńń zwizwiąązanych z zanych z 
efektywnym wykorzystaniem  zasobefektywnym wykorzystaniem  zasobóów energetycznych  w energetycznych  
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2. Korzyści dostawców urządzeń

►► aktywizacja nowych nisz biznesowych w zakresie:aktywizacja nowych nisz biznesowych w zakresie:

-- ukukłładadóów pomiarowow pomiarowo--rozliczeniowych,rozliczeniowych,
-- elementelementóów transmisji  danych,w transmisji  danych,
-- elementelementóów baz danych,w baz danych,
-- elementelementóów w homotykihomotyki (inteligencji przydomowej),(inteligencji przydomowej),
-- źźrróódedełł rozproszonych w rrozproszonych w róóżżnych  technologiach nych  technologiach 
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2. Korzyści rynku pracy

►► aktywizacja nowych grup zawodowychaktywizacja nowych grup zawodowych

►► zagospodarowanie  potencjazagospodarowanie  potencjałłu ludzkiego  w rolnictwie i u ludzkiego  w rolnictwie i 
otoczeniu wsi  otoczeniu wsi  
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2. Korzyści Regulatora

Poprawa efektywnoPoprawa efektywnośści mechanizmci mechanizmóów konkurencyjnych na w konkurencyjnych na 
rynku energii (obiektywizacja cen energii)rynku energii (obiektywizacja cen energii)
Podniesienie bezpieczePodniesienie bezpieczeńństwa funkcjonowania systemu stwa funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznegoelektroenergetycznego
Podstawa oceny (ew. wymuszenia) efektywnoPodstawa oceny (ew. wymuszenia) efektywnośści ci 
inwestycyjnej spinwestycyjnej spóółłek sieciowychek sieciowych
Podstawa wymuszenia poprawy efektywnoPodstawa wymuszenia poprawy efektywnośści operacyjnej ci operacyjnej 
spspóółłek sieciowychek sieciowych
Podstawa wdroPodstawa wdrożżenia regulacji jakoenia regulacji jakośściowejciowej
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2. Korzyści Państwa

► poprawa efektywności zagospodarowania zasobów 
naturalnych

► poprawa konkurencyjności gospodarki

► poprawa  niezależności  energetycznej Państwa bez 
pogłębiania  problemów  związanych z wykorzystaniem węgla

► podstawa proekologicznej, proefektywnościowej edukacji 
społeczeństwa

► ograniczenie ryzyka kar do Komisji Europejskiej za 
przekraczanie limitów emisji 

► …
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2. Podział kosztów i korzyści pomiędzy 
interesariuszami,

(Odwrócenie typowej sytuacji ograniczonej, niepełnej internalizacji externalities)

Korzyść wytwórców

Korzyść OSD

Koszt OSD

Korzyść sprzedawców

Korzyść odbiorców

wariant multi-
energetyczny[M€] 

0

10

15

- 5

5

- 10

Za: Oliver Huet, EDF R&D, Smart Metering technologies: a fast moving frontier;  Florence School of Regulation,  06/02/09, 

roll’out w ciągu 5 lat
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3.  Wyzwania

Sprzeczności interesów w horyzoncie 
krótkoterminowym – brak czytelnego sygnału do 
realizacji projektu przez podsektor sieciowy
Określenie modelu biznesowego w sytuacji 
obserwowanej eksternalizacji internalities,
Rola administracji rządowej,
Standaryzacja rozwiązań jako warunek uniknięcia 
kosztów ich multiplikacji 
Czynnik czasu
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Standaryzacja rozwiązań jako warunek uniknięcia kosztów ich 
multiplikacji 
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Alternatywa zaniechania

Konsekwencje scenariusza zachowawczego Konsekwencje scenariusza zachowawczego 
przy zaprzy załłoożżeniu eniu ceterisceteris paribusparibus

Pole utraconych Pole utraconych 
korzykorzyśścici

czas

Koszty energii Koszty energii 
niedostarczonejniedostarczonej

Koszty Koszty 
zagzagęęszczonych szczonych 
odczytodczytóóww

Kary za Kary za 
przekroczone limity przekroczone limity 
emisjiemisji
Koszty utraconej Koszty utraconej 
konkurencyjnokonkurencyjnośści ci 
gospodarkigospodarki

Koszty Koszty 
nieoptymalnego nieoptymalnego 
inwestowaniainwestowania
Koszty Koszty 
niedotrzymania niedotrzymania 
jakojakośści energiici energii

Pola nowych kosztPola nowych kosztóów koniecznych do w koniecznych do 
poniesieniaponiesienia

Koszty pozwoleKoszty pozwoleńń na na 
emisjemisjęę CO2CO2

……

sieć

obrót

……
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Czy ten obraz kogoCzy ten obraz kogośś dziwi?dziwi?

A moA możże e śśmieszy?mieszy?

No bo nie taki: rumak, No bo nie taki: rumak, 
dosiad, dosiad, 
stan stan 

toru, toru, 
a naweta nawet

numer startowy, numer startowy, 

On za chwilOn za chwilęę
bbęędzie sidzie sięę cieszycieszyłł
ze zwycize zwycięęstwa,stwa,

bo widzi cel bo widzi cel 
i jest zdeterminowany i jest zdeterminowany 
go osigo osiąągngnąćąć..

NiesNiesłłusznie!usznie!

Fot. za: wiadomosci.wp.pl
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Fot. za: wiadomosci.wp.pl

A czy takA czy takżże im,e im,

ukrytym pod kapturami  ulubionych sztormiakukrytym pod kapturami  ulubionych sztormiakóów,w,

dane bdane bęędzie dzie 
osiosiąągngnąćąć ich cele?ich cele?

zapatrzonym  w swoje, od lat uzapatrzonym  w swoje, od lat użżywane, wywane, węędki,dki,
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dziękuję za uwagę

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


