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Inteligentny pomiar w 
Polsce – geneza, założenia  i 

możliwości  realizacji

Inteligentny pomiar -
- wyzwanie, szansa czy kosztowny  obowiązek narzucony przez prawo?

Tomasz Kowalak – Departament Taryf
Warszawa – 30 września 2009r.
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• Inteligentny pomiar (smart metering)

• Inteligentna sieć (smart grid)

• Prosument

• Odpowiedź popytu (DR)

Definicje:
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Inteligentny pomiar

- Pomiar (energii czynnej,  ale nie tylko) i 
zbieranie informacji w czasie rzeczywistym, 
adekwatnym do celu

- dwukierunkowy przepływ informacji

- informacja o wynikach pomiaru dostępna w 
sposób niedyskryminowany dla wszystkich 
uprawnionych adresatów
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Inteligentny pomiar

• Pomiar wszystkich wymaganych 
parametrów we wszystkich węzłach 
(wytwarzania, odbioru i wewnątrz sieci)

• Równoprawny/selektywny dostęp 
wszystkich stron procesu zaopatrzenia 
w energię elektryczną do potrzebnych 
informacji

• Platforma komunikacji zwrotnej dla 
sygnałów regulacyjnych
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Inteligentna sieć

Sieć elektroenergetyczna, która potrafi  
harmonijnie 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, oraz 

EURELECTRIIC, Mihai PAUN, 18 March 2009, Barcelona
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Prosument

Prosument jest to odbiorca, który dysponuje 
własnym źródłem energii, przeznaczonym w 
pierwszej kolejności na zaspokajanie własnych 
potrzeb energetycznych (ograniczenie 
zapotrzebowania z sieci), ale w przypadku 
dysponowania  nadwyżkami, może także energię
dostarczać i sprzedawać do sieci, z własnej 
inicjatywy lub na żądanie operatora
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Odpowiedź popytu 
(Demand Response)

Całość środków (ekonomicznych i technicznych) , 
pozwalających wyzwolić elastyczność cenową
popytu na energię elektryczną
Są to w szczególności:

zmienne w czasie sygnały cenowe,
środki techniczne automatyzujące decyzje 

odbiorcy w w odpowiedzi na otrzymywane 
sygnały
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Kluczowe kwestie

1. Obecna sytuacja  polskiego sektora  elektroenergetycznego z  
technicznego punktu widzenia

2. Polityka Unii Europejskiej wobec elektroenergetyki –
założenia Pakietu 3x20 i III Pakietu Liberalizacyjnego

3. Ryzyka  związane z kontynuacją tradycyjnych rozwiązań w 
sektorze 

4. Generalne założenia dotyczące sieci przyszłości 
5. Inteligentny pomiar  jako pierwszy  krok do inteligentnej sieci 

– kluczowego elementu większej całości
6. Kluczowe kierunki wykorzystania inteligentnego pomiaru
7. Rola Regulatora w implementacji procesu i jego „taryfowe”

implikacje
8. Pierwsze wnioski
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Rozmieszczenie 
przestrzenne 
elektrowni 
systemowych

Obecna sytuacja  polskiego sektora  
elektroenergetycznego z technicznego 

punktu widzenia

Źródło: J. Lewandowski, Praca systemu elektroenergetycznego, materiały.itc.edu.pl
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Obecna sytuacja  polskiego sektora  
elektroenergetycznego z technicznego 

punktu widzenia
Dominacja 

węgla

Source: PSE-Operator SA, Annual Report 2007
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Obecna sytuacja  polskiego sektora  
elektroenergetycznego z technicznego 

punktu widzenia
Średni wiek 
elektrowni 
systemowych

Źródło: J. Lewandowski, Praca systemu 

elektroenergetycznego, materiały.itc.edu.pl
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Obecna sytuacja  polskiego sektora  
elektroenergetycznego z technicznego 

punktu widzenia
Średni wiek 
elektrowni 
systemowych

Źródło: M.Pawlik, Wokół energetyki, grudzień 2003
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Obecna sytuacja  polskiego sektora  
elektroenergetycznego z technicznego 

punktu widzenia

Średniomiesięczna 
krzywa obciążenia

Źródło: J. Lewandowski, Praca systemu elektroenergetycznego, materiały.itc.edu.pl
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Obecna sytuacja  polskiego sektora  
elektroenergetycznego z technicznego 

punktu widzenia
Zmniejszanie się
rezerw mocy 
dostępnych dla 
OSP

Źródło: PSE-Operator SA, Annual Report 2007
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Obszar 
spadku 

obciążenia
Obszar 
spadku 

obciążenia

Obecna sytuacja  polskiego sektora  
elektroenergetycznego z technicznego 

punktu widzenia
Narastająca 
nierównowaga 
przestrzenna pomiędzy 
generacją i odbiorem

Obszar 
wzrostu 

obciążeni
a

Obszar 
wzrostu 

obciążeni
a

Obszar 
wzrostu 

obciążenia

Obszar 
spadku 

obciążenia
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8,5%

Obecna sytuacja  polskiego sektora  
elektroenergetycznego z technicznego 

punktu widzenia
Rozwój 
generacji 
niestabilnej

38,4%

25,1%

10,4%

8%
Rozkład mocy 

zainstalowanej w 
elektrowniach 

wiatrowych
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Lekcja techniczna, jaką dają black’outy

–
y:

…

dynamika generacji z 
wiatru

europejski / listopad 2008black’out

pasywna rola 
generacji lokalnej

włoski  / lato 2004  
szczeciński / kwiecień 2008

black’out

ekstrema pogodoweszwedzki / styczeń 2005  
szczeciński / kwiecień 2008

black’out

zmiana klimatu, brak 
wymiany informacji o 
stanie systemu

pn-wsch. Polska / czerwiec 
2006

lawina 
napięciowa

Kluczowa 
obserwacja

Miejsce / okresZdarzenie 
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Polityka Unii Europejskiej

Założenia Pakietu 3x20:
poprawa efektywności wykorzystania energii
wzrost udziału generacji z OZEE
ograniczenie emisji CO2

Założenia Pakietu Liberalizacyjnego:
narzędzie realizacji pakietu 3x20
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Cele cząstkowe Pakietu 3x20 nie są „niezależne liniowo”, 
z ich korelacji powinna wynikać hierarchia priorytetów:

Stan wyjściowy 20% efekt. 20% OZEE

20% CO2

CCT (np.CCS)

Polityka Unii Europejskiej
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Polityka Unii Europejskiej

Konieczność odstawienia od roku 2016 istotnej części parku 
wytwórczego z powodu przekroczonych limitów emisji  (łącznie z 
naturalnym wybiegiem - ok 15 GW mocy zainstalowanej)

albo

perspektywa kar nałożonych na Państwo Członkowskie

Konsekwencje  Pakietu 3x20:
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Polityka Unii Europejskiej

Prawo odbiorcy do pomiaru zużycia energii z częstotliwością
dostateczną,  by uzyskana informacja mogła być podstawą
optymalizacji jego zachowania (poboru energii)

Ergo;

Czy pomiar inkasencki może zapewnić odczyt z częstotliwością
jednej doby lub jednej godziny?

Konsekwencje  Pakietu 3x20:
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Polityka Unii Europejskiej

Prawo odbiorcy do zakupu  po konkurencyjnej cenie 
spełniającego wymagania układu pomiarowo-rozliczeniowego

Ergo;

Czy OSD pozostanie absolutnym monopolistą w zakresie 
gospodarki układami pomiarowymi dla IV i V grupy 
przyłączeniowej?

Konsekwencje  Pakietu 3x20:
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Polityka Unii Europejskiej

Założenia III Pakietu Liberalizacyjnego:

Postanowienia Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE z dna 13 lipca 2009 (publ. 14.08.09

Ramowe narzędzie realizacji celów nakreślonych w pakiecie 3x20:

W samej preambule dyrektywy zawarto: 
9 odniesień (pośrednich lub bezpośrednich) do kwestii 
związanych z efektywnym dostępem do sieci nowych źródeł
oraz aktywizacją odbiorców i poprawą efektywności 
wykorzystania energii, 

Kwestie te znalazły rozwinięcie w Art.:  4, 7,12, 25, 27, 36 
oraz Załączniku 1 (art. 1 h, j oraz art. 2)

Dyrektywa weszła w życie z dniem 3 września br., 
z obowiązkiem implementacji do  3 marca 2011
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Polityka Unii Europejskiej

Polityka Unii Europejskiej pogłębia problemy 
wynikające z naszej sytuacji geo-techno-historycznej. 

Z drugiej strony wskazuje kierunki działań, 
które mogą stanowić złagodzenie narastających 
napięć, nierozwiązywalnych na drodze prostej 
ekstrapolacji stanu obecnego i odpowiedź na 
zjawiska, których zapowiedź dopiero obserwujemy.

Wnioski:
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Ryzyka związane z kontynuacją tradycyjnych 
rozwiązań (1)

Węgiel :

‐ ryzyko ekonomiczne kontynuacji aktualnych technologii i 
lokalizacji źródeł (nowa fala kosztów utopionych)
‐ ryzyko społeczne związane z ew. redukcjąwydobycia

‐w związku  z legislacją unijną – konieczność rozwoju 
czystych technologii węglowych (np. CCS)
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Ryzyka związane z kontynuacją tradycyjnych 
rozwiązań (1)

„Nowe – stare” źródła 
w nowych warunkach rynkowych

(relatywnie niska sprawność, 
wysokie koszty emisji, etc.)

Spadek wykorzystania węgla Strukturalne bezrobocie i 
niepokoje społeczne 

Wzrost wykorzystania węgla

Nakłady inwestycyjne i czas 
wymagane dla wdrożenia 
nowych technologii

Stan 
obecny Prosta kontynuacja
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Ryzyka związane z kontynuacją tradycyjnych 
rozwiązań (2)

Gaz ziemny:
‐ ryzyko polityczne związane ze zwiększaniem zależności produkcji 

energii elektrycznej z gazu systemowego, ze względu na monopol i 
niepewność dostaw z jednego kierunku

LNG mógłby być rozwiązaniem …. 
pod warunkiem, że za kilka lat  jedyne faktycznie dostępne jego źródła 

nie będą położone np. na Sachalinie

Energetyka atomowa:
‐ ryzyko społeczne uzasadniane traumą po Czernobylu, 
‐ skrajnie wysokie jednostkowe nakłady inwestycyjne,
‐ odległa perspektywa realnego uruchomienia
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Ryzyka związane z kontynuacją tradycyjnych 
rozwiązań (3)

Biomasa:
a) zaniedbywalny efekt nielicznych źródełw małej skali
b) specyficzne ryzyko zastosowańw dużych elektrowniach:
‐ ryzyko konkurowania z rynkiem żywności i innymi (np. 
meblarskim)
‐ ryzyko degradacji środowiska (nadmierna eksploatacja biomasy  leśnej i 

totalna nieefektywność redukcji CO2 według obowiązujących reguł
wsółspalania w blokach systemowych

Wiatr:
‐ ryzyko zakłóceń równowagi systemu ze względu na 
nieprzewidywalnośćmocy
‐ ryzyko przeinwestowania w sieć, wzmacnianą ze względu na 
spodziewane przepływy

Inne źródła odnawialne:
‐ ograniczone możliwości rozwiązań systemowych ze względu na  małą

skalę zastosowań
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Ryzyka związane z kontynuacją tradycyjnych 
rozwiązań (4)

„…With gas too risky, coal too dirty, 
nuclear too slow and renewables too unreliable, 
Britain is in a bind. …”

To nie jest tylko polski problem, 
w podobnym położeniu znajduje sięwiele krajów 
europejskich, np. Wielka Brytania:

The Economist , Aug 6th, 2009]
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Generalne założenia dotyczące sieci 
przyszłości

Sieć przyszłości musi:
dostarczyć efektywnych sygnałów dla poprawy 
efektywności finalnego wykorzystania  energii,
umożliwić efektywne zarządzanie zasobami po stronie 
popytu (DR),
umożliwić adaptację (asymilację) rozproszonych źródeł
odnawialnych, rozwijanych na dużą skalę, m.in. w formule 
prosumenckiej, 
dostosować się do rozwoju technologii e-mobilnej, która z 
jednej strony jest postrzegana jako bardziej efektywna 
energetycznie w łańcuchu „od złoża do koła”, z drugiej 
zaś jest szansą na wdrożenie - na nieosiągalną
dotychczas skalę - magazynowania energii elektrycznej.
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Potrzeba zmiany charakteru systemu 
elektroenergetycznego

Tradycyjny system „zamknięty”:

• Źródłem energii są JWCD przyłączone do sieci przesyłowej lub 
podprzesyłowej (zamkniętej),

• Jednokierunkowy przepływ energii i mocy w sieci promieniowej (z „góry 
w dół”)

• Bieżące równoważenie systemu poprzez nadążanie generacji za 
stochastycznymi zmianami obciążenia (i wytwarzania)

• Długoterminowe równoważenie systemu poprzez ekstensywne 
inwestowanie w generację i sieć, w odpowiedzi na spodziewany wzrost 
obciążenia, zgodnie z regułą:   ΔE= α* Δ PKB

• System elektroenergetyczny jest dostawcą mocy i energii, usługi 
systemowe generowane są centralnie jako produkt „stowarzyszony”,  
niezbędny dla zapewnienia jakości (niezawodności) zasilania

• Indywidualny odbiorca jest pasywnym uczestnikiem rynku, jakkolwiek 
jego zachowanie (statystycznie) determinuje sytuację w KSE
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Zmiana charakteru systemu 
elektroenergetycznego (1)

Przyszłościowy system „otwarty”:

• Źródłem energii są:
– JWCD przyłączone do sieci przesyłowej lub 

podprzesyłowej (zamkniętej) oraz 
– źródła rozproszone, przyłączone do sieci 

promieniowej na wszystkich poziomach napięć,
• Dwukierunkowy przepływ energii i mocy w sieci 

promieniowej (z „góry w dół” i „z dołu do góry”)
• Bieżące równoważenie systemu poprzez równoległe 

oddziaływania na poziom generacji centralnej, 
rozproszonej oraz obciążenia (bez utraty komfortu 
odbiorców)
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Zmiana charakteru systemu 
elektroenergetycznego (2)

Przyszłościowy system „otwarty”:
• Długoterminowe równoważenie systemu poprzez 

optymalne inwestowanie w generację i sieć w 
odpowiedzi na wzrost obciążenia, wynikający z 
efektywnego wykorzystania energii pierwotnej (opcja 
zeroenergetycznego wzrostu PKB) 

• Podstawowym produktem dostarczanym przez system 
elektroenergetyczny są usługi systemowe niezbędne dla 
zapewnienia jakości zasilania, pętla zaopatrzenia w moc 
i energię ulega radykalnemu skróceniu za sprawą
generacji rozproszonej aktywnie współuczestniczącej na 
dużą skalę w  zapewnieniu niezawodności dostaw,

• Indywidualny odbiorca, a zwłaszcza  prosument, jest 
aktywnym uczestnikiem rynku, elastycznie 
dostosowującym swoje zachowanie do aktualnej 
sytuacji w KSE
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Inteligentna gospodarka (smart economy) (1)

Jest to gospodarka oparta na inteligentnym 
wykorzystaniu zasobów:

Co do zasady, jest to  taki sposób 
wykorzystywania zasobów, który pozwala:
w długofalowej perspektywie, 

zaspakajać potrzeby bieżące i przyszłe, 
po racjonalnym koszcie, 
z minimalnym uszczerbkiem dla środowiska, 
tj. najbardziej efektywnie
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Inteligentna gospodarka (smart economy) (2)

Gospodarka, której poszczególne gałęzie i branże 
podporządkowane są wspólnemu celowi
optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów 
energii pierwotnej dla zaspokojenia potrzeb bieżących 
i powszechnie dostępnej poprawy komfortu życia, 
bez nadmiernego inwestowania w infrastrukturę: 

… - inteligentne budynki - inteligentne mierniki -
- inteligentna sieć - inteligentny transport –
- inteligentne źródła energii – inteligentne ceno-
twórstwo – inteligentne planowanie przestrzenne  …
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Inteligentna gospodarka (smart economy) (3)

Aspekt techniczno-ekonomiczny:

Kluczowe jest wdrożenie do stosowania 
pełnego ciągnionego rachunku 
ekonomicznego dla rozwiązań czerpiących z 
różnych branż, obecnie działających we 
wzajemnej izolacji lub nawet opozycji.

Przykładem są: 

„blue stream” oraz „e-mobility”
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Inteligentna gospodarka (smart economy) (4)

Przykłady pozytywne:

Budowa infrastruktury we wspólnych 
korytarzach

Stymulowanie efektywnego transportu 
publicznego w aglomeracjach

….
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Inteligentna gospodarka (smart economy) (5)

Antyprzykłady:

instalowanie źródeł wiatrowych „wprost” w sieci,

warszawski węzeł kolejowy w transporcie miejski

dotychczasowa hegemonia przemysłu 
petrochemicznego w transporcie,

współspalanie biomasy w blokach systemowych,

mechanizmy wsparcia dla wielkich elektrowni 
wodnych
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Inteligentna gospodarka (antywzorce)

Przykład nieefektywności wielkoskalowej produkcji energii 
odnawialnej –
- współspalanie biomasy w wielkich 
paleniskach:

160 km

Dodatkowy depozyt CO2/t z transportu biomasy 
do elektrowni

Pogorszenie sprawności 
wytwarzania

Wzrost zużycia energii 
(emisji) na remonty ze 

względu na ich większy 
zakres i częstotliwość

Blok 200 MW

Dodatkowy 
depozyt  

CO2/MWh

Obszar  
zaopatrzenia 

bloku w  
biomasę

~
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Inteligentna gospodarka (antywzorce)

Wielkie Elektrownie Wodne 

Moc źródła

[Koszt 
jednostkowy 
wytworzenia 
1 MWh]

Cena 
rynkowa 
energii

Wsparcie 
dedykowane

Naturalna renta 
rynkowa[Korzyść

środowiskowa]

0

Zakres wsparcia realizowanego, 
nieuprawnionego ekologicznie  
(ekonomiczna nieefektywność

prawna)

Nieefektywność
ekologiczna

Cena 
praw 
majątkowych
ze świadectw
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Budowa inteligentnej sieci jedną z form 
wypełnienia wymagań wobec rynku

• Poprawa efektywności finalnego wykorzystania energii
• Warunki stymulowania rozwoju energetyki odnawialnej
• Poprawa efektywności sektora energetycznego

~~

~

~

NN

nN

WN/SN

~
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Budowa inteligentnej sieci jedną z form 
wypełnienia wymagań wobec rynku

• Wymiana liczników u odbiorców końcowych i 
przezbrojenie sieci (zdalaczynne pomiary, w  
następnym kroku układy zabezpieczeń i człony 
wykonawcze aparatury sieciowej),

• Budowa platformy komunikacji dwustronnej od i do 
odbiorcy, oraz wewnątrz sieci

• Budowa systemu archiwizacji i redystrybucji danych 
pomiarowych,

• Adaptacja infrastruktury IT utilities do 
spożytkowania informacji

• Adaptacja prawa (w tym przepisów taryfowych) do 
wielobranżowej (energetyka, przemysł chemiczny, 
transport) optymalizacji zasobów



43

Potrzeba wyzwolenia synergii poprzez 
zamknięcie pętli „inteligencji”:

inteligentny
pomiar

inteligentna sieć

inteligentne 
przedsiębiorstwo

energetyczne
inteligentna
gospodarka

inteligentne 
zachowanie odbiorcy



44

Potrzeba wyzwolenia synergii poprzez 
zamknięcie pętli „inteligencji”:

inteligentny
pomiar

inteligentna sieć

inteligentne 
przedsiębiorstwo

energetyczne

inteligentna gospodarka

inteligentne 
zachowanie odbiorcy

inteligentny
dom

inteligentne prawo

Objaśnienia kolorów:
Obserwacja / Pomiar
Komenda / Informacja
Sygnał ekonomiczny
Sygnał prawny
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Kluczowe możliwość wykorzystania 
inteligentnego pomiaru

Poprawa efektywności wykorzystania energii
Usprawnienie mechanizmów rynkowych poprzez 

ujawnienie elastyczności cenowej popytu
Metodologia obrony przed black’outem
Narzędzie poprawy efektywności funkcjonowania 

przedsiębiorstw  energetycznych 
Narzędzie poprawy konkurencyjności gospodarki
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Inteligentny pomiar a efektywne wykorzystanie 
energii

Bieżąca informacja o poziomie zużycia pozwala na 
analizę miejsc powstawania kosztów zaopatrzenia w 
energię: 
poziom maksymalny mocy,
sposób wykorzystania poszczególnych 
odbiorników.
Jest to – w koincydencji z nieuniknionym 
zwiększeniem siły sygnału cenowego – podstawa do 
zmiany modelu zachowań.

Inteligentna  sieć pozwala na:
Redukcję rezerwy wirującej,
Redukcję strat technicznych
Redukcję strat handlowych i kradzieży elementów
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Ujawnienie elastyczności cenowej popytu

Taryfa ToU i zautomatyzowana reakcja odbiorcy na 
przekraczanie przez cenę energii ustalonych przez 
niego progów alarmowych

Kluczowa rola wyposażenia odbiorcę w infrastrukturę
homotyki
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Możliwość wprowadzenie metodologii 
antyblack’outowej

Środki pasywne w zakresie DR: Taryfa ToU i zautomatyzowana 
reakcja odbiorcy na przekraczanie progów alarmowych przez 
cenę energii 

Środki aktywne w zakresie DR: Kontraktowanie możliwości  
redukcji mocy na polecenie operatora i jej egzekucja w sytuacjach 
koniecznych

Środki techniczne w zakresie OSP/OSD: 

Kontrola rozpływu mocy czynnej i energii biernej

Rezygnacja z priorytetu napięć w węzłach NN/110 kV po 
stronie 110 kV (elastyczna regulacja napięć na wszystkich 
poziomach w sytuacjach kryzysowych)
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Narzędzie poprawy efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstw  

energetycznych

Efektywność operacyjna

Efektywność inwestycyjna

Jakość energii dostarczanej

Jakość handlowej obsługi odbiorców
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Narzędzie poprawy konkurencyjności 
gospodarki

Uzasadniony koszt zaopatrzenia w energię
elektryczną,

Pewność zasilania

Jakość obsługi technicznej i handlowej
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Motywacja dla Regulatora

• Potrzeba  ujawnienia faktycznej elastyczności 
cenowej popytu

• Potrzeba oceny (ew. wymuszenia) 
efektywności inwestycyjnej

• Potrzeba wymuszenia poprawy efektywności 
operacyjnej

• Potrzeba wdrożenia podstaw dla regulacji 
jakościowej

• Potrzeba nowego spojrzenia na zasady 
kształtowania taryf
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Potrzeba dostosowania zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf

Nowy zakres usług systemowych, przenoszonych 
dotychczas w stawce opłaty systemowej,

Nowe podejście do kalkulacji taryf sieciowych, 
odzwierciedlające korzyści generacji lokalnej
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Zakres usług systemowych podlegających 
obrotowi w inteligentnej sieci (1)

• Realizowane przez JWCD

• Równoległy sygnał
częstotliwości, niezbędny dla 
sterowania lokalnymi układami 
energoelektronicznymi,

• Usługa udostępnienia mocy do 
redukcji przez  odbiorców 
(redukcja z przywołania)

• Usługa sprzedaży mocy i energii 
z generacji rozproszonej 
(generacji z przywołania)

Usługi regulacji mocy czynnej:

• Realizowane przez JWCD
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Zakres usług systemowych podlegających 
obrotowi w inteligentnej sieci (2)

• Realizowane przez JWCD (ARNE)

• Praca kompensatorowa

• Regulacja zaczepów

• Opcja rozliczania odbiorców z mocy 
pozornej

• Etykietowanie odbiorników ze 
względu na poziom energii biernej

• Wykorzystanie generacji rozproszonej 
do redukcji spadków napięć wzdłuż
sieci promieniowej

Usługi regulacji napięcia (mocy biernej):

• Realizowane przez JWCD 
(ARNE)
• Praca kompensatorowa 

wybranych źródeł
• Regulacja przełączników 
zaczepów na wybranych  
transformatorach
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Zakres usług systemowych podlegających 
obrotowi w inteligentnej sieci (3)

• Realizowana w sposób ciągły, na 
podstawie pomiarów  we wszystkich 
miejscach dostarczania

• Nałożony prawem wymóg 
wyposażania urządzeń oferowanych 
na rynku w układy ochrony krzywej 
napięcia 

• Alokacja kosztów ochrony 
bezpośrednio do najbardziej 
uciążliwych źródeł zakłóceń

• Optymalizacja ekonomiczna alokacji 
środków ochrony pomiędzy 
odbiorców i OSD

Ochrona kształtu krzywej napięcia

• Realizowana   
doraźnie, 
w odpowiedzi na 
reklamację
odbiorcy
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Zakres usług systemowych podlegających 
obrotowi w inteligentnej sieci (4)

• Realizowana w sposób ciągły, na podstawie 
pomiarów  we wszystkich miejscach dostarczania

• Automatyzm bonifikowania odbiorców z tytułu 
przerw w zasilaniu stymulatorem upowszechnienia 
technik PPN i zmian w planowaniu remontów

• Alokacja odpowiedzialności za ochronę przed 
skutkami poszczególnych kategorii przerw: 
– Przemijające i katastrofalne – odbiorca,
– Krótkie i długie – OSD

• Wykorzystanie generacji rozproszonej do redukcji 
skutków przerw ciągłości sieci promieniowej 
(generacja z przywołania)

• Wykorzystanie pasywnego i aktywnego  DSM do 
bilansowania obszarów przejściowo wydzielonych

Kontrola ciągłości zasilania

• Realizowana 
doraźnie, 
w odpowiedzi 
na 
reklamację
odbiorcy
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Zasady taryfowania usług sieciowych

• Konieczność kreowania sygnałów lokalizacyjnych 
dla:

- energii ze źródeł centralnych i z generacji 
rozproszonej

- usług systemowych świadczonych przez generację
centralną, źródła rozproszone i prosumentów
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Rola Regulatora w  implementacji procesu

Inicjowanie zmian

Stymulowanie dostosowywania ram prawnych

Patronat  nad procesem standaryzacji

Koordynacja i nadzór nad procesem przygotowań

Wspieranie realizacji poprzez decyzje w zakresie 
uzgadniania planów rozwoju i zatwierdzania taryf 
sieciowych


