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dr inż. Tomasz Kowalak,  
Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci 

Bezpieczeństwo sieci Smart Grid 
 

Warszawa, 7 maja 2013 r. 

 Działania Prezesa URE dla 
zapewnienia bezpieczeństwa sieci  

energetycznych 
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Agenda: 
 

Działania organizacyjne  Prezesa URE 
 
Ryzyka okresu przełomu 
 
Smart Grid a „bezpieczeństwo energetyczne” 
 
Bezpieczeństwo fizyczne sieci 
 
Bezpieczeństwo ekonomiczne sieci 
 
Bezpieczeństwo ekologiczne sieci 
 
Cyberbezpieczeństwo sieci 
 
Ochrona prywatności odbiorców przyłączonych do sieci 
 
Wnioski końcowe 
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Działania organizacyjne  Prezesa URE 
 

 
Studia wykonalności „Projektu Smart Grid” 
 
Edukacja 
 
Stanowiska Prezesa URE 
 
Warsztaty  Rynku Energetycznego 
 
Uzgadnianie warunków finansowania inwestycji w majątek „smart” 
 
Zatwierdzanie taryf dla działalności sieciowej 
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Ryzyka okresu przełomu 
 
 

Ryzyka technologiczne:  
 

Aktualny wciąż aksjomat efektu skali w wytwarzaniu, efektywny 
dla zaopatrzenia odbiorów skupionych, zaczyna przegrywać z 
efektywnością zaopatrzenia odbioru rozproszonego ze źródeł 
rozproszonych 

Ryzyka polityczne:  
 

Dostawa energii nowym orężem  na trzech frontach: 
 tradycyjnym – ideologicznym (Wschód - Zachód – rurociąg „lufą 

czołgową”) 
 nowym – terrorystycznym (biedne Południe – bogata Północ) 
 wewnętrznym (związki zawodowe/korporacje – Rząd) 
 
 

Model BAU przestaje być gwarantem bezpieczeństwa dostaw 
 
 



Horyzont oddziaływania inwestycji energetycznej na rynek energii  
Horyzont oddziaływania inwestycji energetycznej na rynek energii  

różnica bilansowa „Smart” 

różnica bilansowa  BAU 

zapotrzebowanie brutto/generacja  BAU 

zapotrzebowanie brutto „Smart” 

generacja wielkoskalowa „Smart” 

zapotrzebowanie finalne 
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Perspektywy bilansowe w horyzoncie 2050 
 

2050 

250 TWh 

Pokrycie zapotrzebowania  
brutto generacją wielkoskalową  

Uniknięte pokrycie  
zapotrzebowania brutto   

źródło:  dyskusja z E. Hille 

Transport 

Ogrzewanie 

Usługi 

Horyzont oddziaływania inwestycji energetycznej na rynek energii  

400 TWh 

100 TWh 

150 TWh 
Pokrycie  

zapotrzebowania  
brutto  

generacją  
rozproszoną  



Perspektywa rozwoju generacji w oparciu o mix energetyczny 
 
 
  

Gaz  
łupkowy 

Gaz ziemny „złożowy” 

Zgazowanie węgla w złożu (zamiast CCS) 

Węgiel kamienny  
i brunatny 

OZEE 

Generacja scentralizowana  

Generacja rozproszona  

Stan dzisiejszy 

Perspektywa 

Energetyka jądrowa: centralna, czy rozproszona? 
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Perspektywy bilansowe w horyzoncie 2050 
 



Generacja  scentralizowana  

Usługa sieciowa – transport energii  

Usługa sieciowa – transport usługi  jakościowej  

Perspektywa zmiany charakteru działalności 
regulowanej jako skutek rozproszenia zasobów 

W
y
m

u
s

z
e

n
ia

 
O

d
p

o
w

ie
d

ź
 

8 

Rozwój e-mobility oraz potrzeb militarnych 
(„railgun”) zwiastują przełom  w technologii 
magazynowania 

Generacja  rozproszona  Magazynowanie  
energii elektrycznej   

Perspektywy bilansowe w horyzoncie 2050 
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Jeszcze nieco 
ponad sto lat 
temu –  
 
po kilku 
tysiącach lat 
niezakłóconego 
rozwoju -   
 
hodowcy koni 
byli dumni z 
wyników swej 
pracy 
 
…  

Memento dla myślących, że  „będzie jak było” 

- w kategoriach BaU 
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sic transit gloria mundi ! 

„Big Boy”  
50 lat temu – szczytowe osiągnięcie transportu dalekiego zasięgu 
pomiędzy Kalifornią  a Wschodnim Wybrzeżem USA (1941-59), 
 
 masa 540 t, moc  4,5 MW, prędkość 130 km/h, odzysk pary, 
 
centrala Abwehry ignorowała meldunki wywiadu na temat takich  
możliwości transportu materiałów wojennych  

od 1962  
ostatecznie   

wycofany ze służby 



Definicja bezpieczeństwa energetycznego  
w PEP 2030: 

– stan gospodarki  
umożliwiający pokrycie  

bieżącego i perspektywicznego  
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię  

w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony,  
przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska; 

 

Smart Grid a „bezpieczeństwo energetyczne” 
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Ogólna definicja  filozofii Smart Grid:  

System zaopatrzenia odbiorców (gospodarki) w energię w 
sposób  harmonijnie integrujący:  
- potrzeby  wszystkich jej użytkowników oraz 
- możliwości ich zaspokojenia – poprzez dostosowanie 
 zachowań odbiorców 
 
celem zapewnienia zrównoważonego:  
    - ekonomicznego  
    - niezawodnego (bezpiecznego)  
    - z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska 
 
ich (odbiorców)  funkcjonowania  i rozwoju 
 

Smart Grid a „bezpieczeństwo energetyczne” 
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Bezpieczeństwo sieci 
 

Konieczność postrzegania bezpieczeństwa sieci 
w sposób spójny i kompletny 
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Bezpieczeństwo fizyczne sieci 
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Bezpieczeństwo ekonomiczne sieci 

Warunki finansowania inwestycji w majątek sieciowy 

Warunki finansowania amortyzacji i zwrotu na  majątku sieciowym 

Warunki finansowania utrzymania majątku sieciowego 

Pasożytnicze funkcje finansowe (podatkowe) majątku sieciowego 

Warunki finansowe dostępu do terenu pod majątek sieciowy 



PKB 
  EE(PKP) 

Czas 

10 mld (SG) +  
30 mld (OSD) +  
10 mld (OSP) +  
30 mld (JWCD) = 80 mld 
+ ? (Inwest. Rozproszone) 

EE / PKB 

120 mld (15o)  
30 (OSD) + 
18 (OSP) + 
65 (JWCD) 

40 mld (70) 

mikroźródło  5 tys zł      3 kW 
Skala  5mln   25 mld zł     15 GW 

Perspektywa finansowa wykorzystania potencjału  generacji 
rozproszonej vs ekstrapolacja modelu tradycyjnego  

Konsekwencje ekonomiczne wyboru drogi  
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Bezpieczeństwo ekologiczne sieci 
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Cyberbezpieczeństwo sieci 

Ocena cyberbezpieczeństwa sieci in statu nascendi 

Ryzyka właściwe dla technologii zdalnej obserwacji i zarządzania 
pracą sieci  

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania i ograniczania 
skutków intruzji  
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Ochrona prywatności odbiorców przyłączonych do sieci 

Dwa strumienie informacji,  
w różnym reżimie,  

o różnej granulacji i   
zróżnicowanym przeznaczeniu  

z mocy ustawy,  
granulacja 15 min,  
z zachowaniem wymagań 
UODO przez OSD I OIP 

na podstawie kontraktu,  
granulacja semi online, 
z zachowaniem  wymagań 
UODO przez firmę ESCO 
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Kwestią kluczową  jest takie sformułowanie „Projektu Smart Grid”,  
by przyniósł maksimum korzyści wszystkim użytkownikom systemu 
elektroenergetycznego przy zminimalizowaniu ryzyk 

Wnioski końcowe  

Budowa Smart Grid nie jest przejawem kaprysu, mody lub skutkiem presji 
zewnętrznej, lecz racjonalną odpowiedzią  na materializujące się 
obiektywne wyzwania – ew. zaniechanie może przynieść skutki bardziej 
kosztowne niż ew. błędy wdrożenia 

Zdefiniowanie warunków ochrony prywatności odbiorców i cybersecurity jest 
istotnym elementem, przyspieszającym proces budowy Smart Grid i 
stabilizującym  bezpieczeństwo odbiorów i całego systemu 

Niezbędne jest stworzenie  ram ekonomicznych i organizacyjnych procesu, 
bez nich  proces „usmartowienia” zapewne  i tak się dokona, ale w sposób 
opóźniony i  bardziej kosztowny dla gospodarki i  konsumentów  



dziękuję za uwagę 

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