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2. 2. Szanse Szanse -- z punktu widzenia OSDz punktu widzenia OSD
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1. 1. Atrybuty inteligentnej sieci dystrybucyjnejAtrybuty inteligentnej sieci dystrybucyjnej
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ZdolnoZdolnośćść obserwacji stanu:obserwacji stanu:
topologii siecitopologii sieci
rozprozpłływywóów energii i mocyw energii i mocy
kondycji elementkondycji elementóów sieciw sieci
jakojakośści dostarczanej energiici dostarczanej energii
warunkwarunkóów zewnw zewnęętrznychtrznych

ZdolnoZdolnośćść do interpretowania obserwacji, tj.:do interpretowania obserwacji, tj.:
korelowania i selekcji danychkorelowania i selekcji danych
kategoryzowania informacji ze wzglkategoryzowania informacji ze wzglęędu na ich wagdu na ich wagęę i i 
niezbniezbęędny czas reakcjidny czas reakcji
kojarzenia danych kojarzenia danych śświewieżżych z archiwalnymi (budowa ych z archiwalnymi (budowa 
i wykorzystywanie doi wykorzystywanie dośświadczenia)wiadczenia)
automatyzacji wnioskowania i przygotowania decyzji automatyzacji wnioskowania i przygotowania decyzji 

Optymalizacja realizacji podjOptymalizacja realizacji podjęętych decyzji:tych decyzji:
sterowanie zdalne/automatyczne pracsterowanie zdalne/automatyczne pracąą elementelementóów sieciw sieci
optymalizacja pracy brygad w poluoptymalizacja pracy brygad w polu
nadnadążążna kontrola poprawnona kontrola poprawnośści zrealizowanych dziaci zrealizowanych działłaańń

1. 1. Atrybuty inteligentnej sieci dystrybucyjnejAtrybuty inteligentnej sieci dystrybucyjnej



NowNowee niszniszee

biznesow
biznesowee

CoreCore business
business
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2. 2. Szanse Szanse -- z punktu widzenia OSDz punktu widzenia OSD

Poprawa jakoPoprawa jakośści dostarczanej enerci dostarczanej energii:gii:
ograniczenie czasu przerwograniczenie czasu przerw
eliminacja zawodnych elementeliminacja zawodnych elementóów sieci w sieci 
regres wobec odbiorcregres wobec odbiorcóów w pogarszajpogarszająącychcychjj
jakojakośćść energiienergii

Optymalizacja procesOptymalizacja procesóów w 
inwestycyjnych:inwestycyjnych:

przyprzyłąłączeniowychczeniowych
rozwojowych i modernizacyjnychrozwojowych i modernizacyjnych

Optymalizacja  utrzymania sieci:Optymalizacja  utrzymania sieci:
proaktywnaproaktywna polityka remontowapolityka remontowa
optymalizacja postoptymalizacja postęępowania powania 
poawaryjnegopoawaryjnego

Otwarcie OSD na usOtwarcie OSD na usłługi prorynkowe: ugi prorynkowe: 
adaptacja adaptacja źźrróódedełł rozproszonych i rozsianych rozproszonych i rozsianych 
nieograniczona realizacja TPAnieograniczona realizacja TPA
prepaidprepaid na na żżyczenie odbiorcyyczenie odbiorcy
udostudostęępnianie  rzeczywistych profilipnianie  rzeczywistych profili oodbiorcdbiorcóóww
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3. 3. ZagroZagrożżenia enia -- z punktu widzenia OSDz punktu widzenia OSD

Ryzyko korporacyjneRyzyko korporacyjne

Ryzyko regulacyjneRyzyko regulacyjne

Ryzyko ekonomicznRyzyko ekonomicznee

Ryzyko tRyzyko technologiczneechnologiczne

Ryzyko sRyzyko spopołłeczneeczne
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3. 3. ZagroZagrożżenia enia -- z punktu widzenia OSDz punktu widzenia OSD

Ryzyko regulacyjneRyzyko regulacyjne
legislacyjnelegislacyjne –– brak lub niespbrak lub niespóójnojnośćść uregulowauregulowańń prawnychprawnych
proceduralneproceduralne –– forsowanie wforsowanie włłasnej strategii OSD w opozycji do Regulatoraasnej strategii OSD w opozycji do Regulatora
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Ryzyko korporacyjneRyzyko korporacyjne
wewnwewnęętrzne trzne –– hierarchizacja priorytethierarchizacja priorytetóóww
zewnzewnęętrzne trzne –– zmiany strategii w wyniku przejzmiany strategii w wyniku przejęęcia w  ramach konsolidacji cia w  ramach konsolidacji 

3. 3. ZagroZagrożżenia enia -- z punktu widzenia OSDz punktu widzenia OSD
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Ryzyka ekonomiczneRyzyka ekonomiczne::
Ograniczona moOgraniczona możżliwoliwośćść
wzrostu obciwzrostu obciążążeeńń
finansowych dla finansowych dla 
odbiorcodbiorcóów (wizja w (wizja 
„„konkurencjikonkurencji”” ze strony ze strony 
gorillagorilla consumersconsumers i i 
ryzyko ryzyko strandedstranded
investmentinvestment))

WewnWewnęętrzna wzajemna trzna wzajemna 
konkurencja kierunkkonkurencja kierunkóów w 
inwestowania (sieinwestowania (siećć
inteligentna czy inteligentna czy 
tradycyjna?)tradycyjna?)

Ograniczenia wynikajOgraniczenia wynikająące ce 
z polityki wz polityki włłaaśścicielskiej cicielskiej 
(dywidenda)(dywidenda)

Balast kosztBalast kosztóów w 
operacyjnych operacyjnych 

3. 3. ZagroZagrożżenia enia -- z punktu widzenia OSDz punktu widzenia OSD
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Ryzyko technologiczneRyzyko technologiczne
npnp.:.:

1010

SpSpóór o technologir o technologięę
komunikacyjnkomunikacyjnąą

Nie ma jednej, pretendujNie ma jednej, pretendująącej  do cej  do 
„„namaszczenianamaszczenia””, konieczna mozaika , konieczna mozaika 
opcji ze wzglopcji ze wzglęędu na zrdu na zróóżżnicowanie  nicowanie  
lokalnych warunklokalnych warunkóów transmisjiw transmisji

Standaryzacja protokoStandaryzacja protokołłóów transmisji w transmisji 
(niezb(niezbęędna dla zachowania  dna dla zachowania  
interoperacyjnointeroperacyjnośścici), musi uwzgl), musi uwzglęędniadniaćć
wielowielośćść technologii transmisjitechnologii transmisji

Wizja upowszechnienia Wizja upowszechnienia internetuinternetu
szybkiego i bardzo szybkiegoszybkiego i bardzo szybkiego

OSD E stanOSD E stanąą przed wyborem przed wyborem 
ekonomicznym: ekonomicznym: ‐‐ utrzymautrzymaćć samodzielnsamodzielnąą
kompetencjkompetencjęę komunikacyjnkomunikacyjnąą, czy , czy 
wykorzystawykorzystaćć ususłługugęę zewnzewnęętrzntrznąą, , 

3. 3. ZagroZagrożżenia enia -- z punktu widzenia OSDz punktu widzenia OSD
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Ryzyka sRyzyka spopołłeczneeczne::

wewnwewnęętrzne trzne –– potrzeba mentalnej potrzeba mentalnej 
przebudowy zaprzebudowy załłogiogi

3. 3. ZagroZagrożżenia enia -- z punktu widzenia OSDz punktu widzenia OSD

zewnzewnęętrzne trzne –– potrzeba potrzeba 
przygotowania odbiorcprzygotowania odbiorcóów na w na 
zmianzmianęę roli, z pasywnej na roli, z pasywnej na 
aktywnaktywnąą
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4. 4. Oczekiwania Prezesa UREOczekiwania Prezesa URE

„„MisjaMisja”” OSD E w perspektywie OSD E w perspektywie 
Prezesa URE:Prezesa URE:
Ewolucja roli sieci elektroenergetycEwolucja roli sieci elektroenergetycznejznej (z(z
jednostronnego transportu towaru jednostronnego transportu towaru nana
rzecz wielostronnego transportu usrzecz wielostronnego transportu usłług)ug)
Oczekiwania wOczekiwania włłaaśściciela a rola OSD ciciela a rola OSD E wE w
systemie gospodarczymsystemie gospodarczym
Status OSD jako podmiotu gospodaStatus OSD jako podmiotu gospodarczerczegogo
(czy (czy kshksh jest wjest włłaaśściwciwąą podstawpodstawąą
dziadziałłania?)ania?)

DDążążenie do optymalizacji funkcjenie do optymalizacji funkcjonowaniaonowania OSD w wymiarzeOSD w wymiarze
TOTEX ze wzglTOTEX ze wzglęędu na wpdu na wpłływ kosztyw kosztóów zaopatrzenia w energiw zaopatrzenia w energięę
na konkurencyjnona konkurencyjnośćść cacałłej gospodarkiej gospodarki

KoniecznoKoniecznośćść zagwarantowania funkcjonalnozagwarantowania funkcjonalnośści  istotnych ci  istotnych 
taktakżże z punktu widzenia potrzeb rynkowych e z punktu widzenia potrzeb rynkowych –– Stanowisko Stanowisko 
Prezesa URE Prezesa URE wsws. minimalnych wymaga. minimalnych wymagańń funkcjonalnych dla  funkcjonalnych dla  
infrastruktury Smart infrastruktury Smart MeteringMetering Smart Grid Smart Grid ReadyReady
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NOPNOP

AMIAMI

HANHAN

OSDOSD

ArchitekturaArchitektura
ffunkcjonalnaunkcjonalna
infrastruktury infrastruktury 
SSmart mart MMeteringetering
SSmart mart GGrid rid 
RReadyeady
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Architektura Architektura 
logiczna logiczna 
Sieci DomowejSieci Domowej
((HHomeome AArearea
NNetworketwork ))

3. Infrastruktura HAN 3. Infrastruktura HAN 
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6. 6. PodsumowaniePodsumowanie

Czy istnieje alternatywa dla inteligentnej sieci? Czy istnieje alternatywa dla inteligentnej sieci? 
Co w zamian? Perspektywa zaniechaniaCo w zamian? Perspektywa zaniechania

KoniecznoKoniecznośćść zarzzarząądzenia wielorakimi ryzykami na wielu dzenia wielorakimi ryzykami na wielu 
poziomach jednoczepoziomach jednocześśnie sama stanowi nie sama stanowi źźrróóddłło ryzykao ryzyka
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6. 6. PodsumowaniePodsumowanie

Otwarcie OSD E na funkcjonalnoOtwarcie OSD E na funkcjonalnośści prorynkowe elementem ci prorynkowe elementem 
„„misjimisji OSDOSD”” i szansi szansąą na zrna zróównowawnoważżenie procesu w wymiarze enie procesu w wymiarze 
technicznym (funkcjonalnym) i ekonomicznymtechnicznym (funkcjonalnym) i ekonomicznym
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