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AgendaAgenda ::

NiekoNiekońńczcząąca sica sięę dyskusja dyskusja ntnt ksztakształłtu rynku pomiartu rynku pomiaróów:w:

1. 1. OgOgóólna charakterystyka pozycji stron wylna charakterystyka pozycji stron wyłłonionych w  wyniku dyskusjionionych w  wyniku dyskusji

2. 2. Brak analizy CBA dBrak analizy CBA dźźwigniwigniąą do podwado podważżania celowoania celowośści wdroci wdrożżenia enia 
Smart GridSmart Grid

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

Warunki i oczekiwania:Warunki i oczekiwania:

4. 4. ArbitraArbitrażż: nak: nakłłady inwestycyjne ady inwestycyjne vsvs koszty operacyjne (koszty operacyjne (npnp. us. usłługi obce) ugi obce) 
jako determinanta strategii OSDjako determinanta strategii OSD

5. 5. Umowa regulacyjna warunkiem podjUmowa regulacyjna warunkiem podjęęcia oczekiwanych decyzjicia oczekiwanych decyzji

DziaDziałłania praktyczne: ania praktyczne: 

6. 6. Projekty laboratoryjne i  pilotaProjekty laboratoryjne i  pilotażżowe oraz dziaowe oraz działłania stowarzyszoneania stowarzyszone

Podsumowanie Podsumowanie 
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Zamiast wstZamiast wstęępupu

Otoczenie OSD E podlega nieuchronnej, nieodwracalnej zmianieOtoczenie OSD E podlega nieuchronnej, nieodwracalnej zmianie

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

cena energii
dostępnej z KSE

siła motywacji do
zmiany

cena energii
własnej

ryzyko
niedostarczenia
energii z KSE

OSD nie mogOSD nie mogąą jej powstrzymajej powstrzymaćć, mog, mogąą jjąą przyspieszyprzyspieszyćć

czas



55

Zamiast wstZamiast wstęępupu

Otoczenie OSD E podlega nieuchronnej, nieodwracalnej zmianie:Otoczenie OSD E podlega nieuchronnej, nieodwracalnej zmianie:

OSD mogOSD mogąą sisięę do niej przygotowado niej przygotowaćć, lub pa, lub paśćść jej ofiarjej ofiarąą
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Perspektywa rozwoju generacji w oparciu o mix energetycznyPerspektywa rozwoju generacji w oparciu o mix energetyczny
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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 

Postulat: zachowania monopolu OSD E w caPostulat: zachowania monopolu OSD E w całłym zakresie rynku ym zakresie rynku 
danych pomiarowychdanych pomiarowych

Wniosek: Wniosek: „„addytywneaddytywne”” mymyśślenie o kosztach od poniesienia przez lenie o kosztach od poniesienia przez 
odbiorcodbiorcóów (cokolwiek siw (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

Mniej więcej tak 
wygląda droga do Smart Grid oczami OSD E
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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 danych pomiarowych, z opcjfacto hegemona) na rynku danych pomiarowych, z opcjąą pozostawienia pozostawienia 
liczniklicznikóów 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 

Postulat: Postulat: pozostawienie inicjatywy w rpozostawienie inicjatywy w ręękach OSD nie pozwoli na kach OSD nie pozwoli na 
faktyczny rozwfaktyczny rozwóój Smart Gridj Smart Grid

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

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 

Postulat: Postulat: presja na wdropresja na wdrożżenie w elektroenergetyce modelu z enie w elektroenergetyce modelu z „„brambramąą
domowdomowąą”” poza licznikiempoza licznikiem

Wniosek: perspektywa budowy niezaleWniosek: perspektywa budowy niezależżnego systemunego systemu
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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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proste ?proste ?
Czy ten co wygra odniesie sukces?

Każdy ciągnie w swoją stronę…
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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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4. Arbitra4. 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 efektywna)(bardziej efektywna)
z wykorzystaniem z wykorzystaniem 
ususłług obcych ug obcych 

Koszty Koszty 
operacyjneoperacyjne

MajMająątek tek 
sieciowy: sieciowy: 
amortyzacjaamortyzacja

zzkzzk
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4. Arbitra4. Arbitrażż: nak: nakłłady inwestycyjne ady inwestycyjne vsvs
koszty operacyjne (koszty operacyjne (npnp. us. usłługi obce) jako ugi obce) jako 
determinanta strategii OSDdeterminanta strategii OSD

DziaDziałłalnoalnośćść
z wykorzystaniem z wykorzystaniem 
zasobzasobóów ww włłasnych asnych 

DziaDziałłalnoalnośćść
(r(róównowawnoważżna) na) 
z wykorzystaniem z wykorzystaniem 
ususłług obcych ug obcych 

Koszty Koszty 
operacyjneoperacyjne
i zri zróównane wnane 
z nimiz nimi

MajMająątek tek 
„„śściciśśle le 
sieciowysieciowy””: : 
amortyzacjaamortyzacja
zzkzzk

MajMająątek tek „„śściciśśle le 
sieciowysieciowy””
nie podlega nie podlega 
outsourcingowioutsourcingowi

QoSQoS
bonus/bonus/
//malusmalus

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
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4. Arbitra4. 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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5. 5. „„Umowa regulacyjnaUmowa regulacyjna””

Potrzeba doskonalenia relacji Potrzeba doskonalenia relacji 
organ regulacyjny organ regulacyjny –– podmioty regulowane:podmioty regulowane:

z jednej strony: z jednej strony: 
-- potrzeba przewidywalnopotrzeba przewidywalnośści i stabilnoci i stabilnośści reguci regułł regulacji w regulacji w 
horyzoncie inwestorskimhoryzoncie inwestorskim

z drugiej: z drugiej: 
-- dynamika zmian technologicznych i przemian gospodarczych, dynamika zmian technologicznych i przemian gospodarczych, 
stawiajstawiająąca wymaganie elastycznoca wymaganie elastycznośści przyjmowanych rozwici przyjmowanych rozwiąązazańń

wreszcie:wreszcie:
-- inercja i ekspozycja na nieprzewidywalny lobbing procedur inercja i ekspozycja na nieprzewidywalny lobbing procedur 
legislacyjnychlegislacyjnych

zmuszajzmuszająą do poszukiwania nowych zasad ksztado poszukiwania nowych zasad kształłtowania towania 
wzajemnych stosunkwzajemnych stosunkóów w ramach obowiw w ramach obowiąązujzująącego prawa cego prawa 
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6. Projekty laboratoryjne i pilota6. Projekty laboratoryjne i pilotażżowe owe 
oraz dziaoraz działłania dostosowawczeania dostosowawcze

Wymiana licznikWymiana licznikóów i budowa systemu komunikacji na poziomie w i budowa systemu komunikacji na poziomie 
OSD E:OSD E:

-- Projekt pilotaProjekt pilotażżowy AMI w  ENERGA Operator SAowy AMI w  ENERGA Operator SA

-- Projekty na skale laboratoryjnProjekty na skale laboratoryjnąą w pozostaw pozostałłych OSD Eych OSD E

Projekty stowarzyszone w OSD E: Projekty stowarzyszone w OSD E: 

-- Paszportyzacja majPaszportyzacja mająątku sieciowegotku sieciowego

-- GISGIS

-- Reorganizacja (konsolidacja) dziaReorganizacja (konsolidacja) działłalnoalnośści podstawowejci podstawowej

Projekty stowarzyszone w OSPProjekty stowarzyszone w OSP

Prace nad zmianPrace nad zmianąą systemu legalizacji liczniksystemu legalizacji licznikóów z indywidualnej na w z indywidualnej na 
statystycznstatystycznąą
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33.. Redundancja kosztRedundancja kosztóów (inwestycji) jest uzasadniona w (inwestycji) jest uzasadniona 
wywyłąłącznie w odniesieniu do racjonalnie cznie w odniesieniu do racjonalnie 
uzasadnionych funkcjonalnouzasadnionych funkcjonalnośścici

1. Celem wdro1. Celem wdrożżenia SG jest ograniczenie ryzyka kontynuacji enia SG jest ograniczenie ryzyka kontynuacji 
scenariusza tradycyjnego w obliczu:scenariusza tradycyjnego w obliczu:
-- ryzyk technicznychryzyk technicznych
-- ryzyk klimatycznychryzyk klimatycznych
-- wyzwawyzwańń polityki klimatycznej KEpolityki klimatycznej KE
-- postpostęępujpująącego oddolnego rozwoju energetyki obywatelskiej cego oddolnego rozwoju energetyki obywatelskiej 

22.. Centralny, niezaleCentralny, niezależżny od rynku OIP ma byny od rynku OIP ma byćć
narznarzęędziem ograniczenia sidziem ograniczenia siłły sektory sektoróów zasiedziaw zasiedziałłych, ych, 
jego zadaniem jest umojego zadaniem jest umożżliwienie rozwoju energetyki liwienie rozwoju energetyki 
obywatelskiej w formie zorganizowanej  obywatelskiej w formie zorganizowanej  

PodsumowaniePodsumowanie
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44.. Dublowanie inwestycji w Dublowanie inwestycji w „„silosachsilosach””
sektorowych bsektorowych bęędzie napotykadzie napotykaćć na ograniczenia na ograniczenia 
regulacyjneregulacyjne

66. . Wypracowane reguWypracowane regułły posty postęępowania muszpowania musząą honorowahonorowaćć
uzasadnione interesy wszystkich sektoruzasadnione interesy wszystkich sektoróów, z w, z 
zastrzezastrzeżżeniem nadrzeniem nadrzęędnodnośści (faktycznej a nie ci (faktycznej a nie 
deklaratywnej)  interesu klientdeklaratywnej)  interesu klientóów (d. odbiorcw (d. odbiorcóów)w)

55. .  Sektor elektroenergetyczny wymaga szczegSektor elektroenergetyczny wymaga szczegóólnej lnej 
uwagi na:uwagi na:
-- znaczenie bezpieczeznaczenie bezpieczeńństwa  zasilania w stwa  zasilania w eeee dla dla 
wszystkich pozostawszystkich pozostałłych sektorych sektoróów infrastrukturalnych w infrastrukturalnych 
oraz caoraz całłej gospodarkiej gospodarki
-- specyficzny potencjaspecyficzny potencjałł technologicznytechnologiczny

PodsumowaniePodsumowanie



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
Są tylko ludzie, 

do których to nie dotarło


