INTELIGENTNE SIECI
Rynek, konsument
i zasada zrównoważonego rozwoju

Warszawa, 18 września 2012 r.

Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konferencja stanowi element „Kampanii edukacyjno-informacyjnej promującej
efektywne i oszczędne gospodarowanie energią z pożytkiem dla środowiska
naturalnego oraz budżetów domowych” finansowanej ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Patroni medialni

Program konferencji
9.30
10.00 – 10.15

Rejestracja uczestników, kawa powitalna
Otwarcie konferencji
Tomasz Tomczykiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
– Gość Honorowy wydarzenia
Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Moderator: Agnieszka Łakoma

Regulacja a inteligentne sieci elektroenergetyczne
10.15 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 11.50

Dyrektywa Efektywności Energetycznej w Parlamencie Europejskim
Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Efektywność energetyczna w kontekście inteligentnych sieci energetycznych
– impuls do oszczędzania energii i środowiska
Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii
Rola regulatora w procesie wdrażania inteligentnych sieci
na przykładzie Szwecji
Karin Widegren, Dyrektor Sekretariatu Szwedzkiej Rady ds. rozwoju Smart Grids
URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci
Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Przerwa kawowa

Od pomysłu do wdrożenia – perspektywa czasowa wdrożenia
inteligentnych sieci
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 13.10
13.10 – 13.30
13.30 – 14.00

Wdrożenie inteligentnych sieci w pracach Parlamentu
Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
Jak wdrożyć inteligentne sieci − wyniki pracy – Warsztaty Rynku
Energii URE – PSE Operator
dr inż. Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator SA
Mapa drogowa sieci inteligentnych w Polsce
prof. Tadeusz Skoczkowski, Politechnika Warszawska
Magazynowanie energii a sieci inteligentne
prof. Grzegorz Benysek, Instytut Inżynierii Elektrycznej
Uniwersytet Zielonogórski
Inteligentne sieci a prawo do prywatności
dr Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński
Lunch

Wdrażanie inteligentnych sieci – case studies
14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.15

16.15 – 16.30

Wykorzystanie technologii smart grids w praktyce oraz z punktu widzenia odbiorcy
Mats Håkonsson i Jonas Persson, Mälarenergi, Szwecja
Wdrożenie inteligentnych sieci – case study
Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu Energa-Operator SA
Panel dyskusyjny z udziałem: Andrzeja Czerwińskiego Posła na Sejm RP,
Marka Woszczyka Prezesa URE, Jana Rączki Prezesa NFOŚiGW,
Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
prof. Tadeusza Skoczkowskiego z Politechniki Warszawskiej i prof. Waldemara Skomudka
z Politechniki Opolskiej
Pytania od uczestników
Analiza uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, społecznych
i prawnych wdrożenia współpracującej ze Smart Grid infrastruktury Home
Area Network (HAN), z uwzględnieniem zastosowania jej dla usług
pozaenergetycznych celem wykorzystania efektu synergii
dr Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf URE
Podsumowanie konferencji: Moderator

INTELIGENTNE SIECI

Prezentacje
konferencyjne
7/

20/
28/
39/
53/
63/

Rola regulatora w procesie wdrażania inteligentnych sieci
na przykładzie Szwecji

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

13/

Efektywność energetyczna w kontekście inteligentnych sieci energetycznych
(ISE) – impuls do oszczędzania energii i środowiska

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci
Jak wdrożyć inteligentne sieci – wyniki pracy – Warsztaty Rynku
Energetycznego
Mapa drogowa sieci inteligentnych w Polsce
Magazynowanie energii a sieci inteligentne
Inteligentne sieci a prawo do prywatności

Case studies

66/
72/
80/

Wdrożenie inteligentnych sieci – case study
Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
Analiza uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, społecznych
i prawnych wdrożenia współpracującej ze Smart Grid infrastruktury 		
Home Area Network (HAN), z uwzględnieniem zastosowania jej
dla usług pozaenergetycznych celem wykorzystania efektu synergii

Materiał dodatkowy

89/

Nauka w sieci. Polska nauka na rzecz rozwoju inteligentnych
sieci elektroenergetycznych – Raport

5

INTELIGENTNE SIECI



Efektywność energetyczna w kontekście inteligentnych
sieci energetycznych (ISE) – impuls do oszczędzania
energii i środowiska

Zbigniew Szpak

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Prezes Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A.

Konferencja: Inteligentne sieci - rynek, konsument i zasada zrównoważonego
rozwoju
Warszawa, 18 września 2012 roku
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Teza

Efektywność Energetyczna
i Inteligentne Sieci Energetyczne trwałym
elementem bezpieczeństwa
energetycznego

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Definicje

• Efektywność energetyczna: racjonalne
wykorzystanie energii w produkcji,
usługach i gospodarstwach domowych
• Inteligentne Sieci Energetyczne: sieci
zapewniające w sposób mierzalny
optymalne komunikowanie się między
uczestnikami rynku energii
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Strategia

• do 2030r. poprawa efektywności energetycznej
poprzez: zeroenergetyczny wzrost gospodarczy
i zmniejszenie energochłonności polskiej
gospodarki do poziomu UE-15 (Polityka
Energetyczna Polski do 2030 roku)

• do 2020 r. 80%, a do 2022 r. 100% wszystkich
gospodarstw domowych w UE powinno mieć
zainstalowane inteligentne systemy pomiarowe
(III pakiet energetyczny)
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Dlaczego Efektywność
Efektywność Energetyczna

•rośnie popyt na energię w sektorze budownictwa
(od 2000 r. o 1,3% rocznie)
•rośnie emisja CO2 w transporcie a popyt na
energię w transporcie wyprzedził popyt
w przemyśle
•konieczność optymalizowania koszów produkcji i
ochrony miejsc pracy (globalizacja)
•wzrasta ilość urządzeń AGD w statystycznym
gospodarstwie domowym
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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• w Polsce wystarczy węgla na ok. 40 lat
• aż 40% urządzeń mocy wytwórczych energetyki
ma ponad 40 lat
• w 2011 roku statystyczny Polak zużywał 2,6 toe
energii pierwotnej (wzrost o 3,2% rok/rok)
• ponad 2 krotnie większa energochłonność na
jednostkę PKB w Polsce niż w krajach Unijnej-15
• do ogrzania polskiego mieszkania potrzeba
100-350 kWh/m2/rok (UE to 40-90 kWh/m2/rok)
• przestarzałe sieci przesyłowe (wąskie gardła
ograniczające rozwój energetyki rozproszonej)

INTELIGENTNE SIECI

Uwarunkowania
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Dlaczego Inteligentne Sieci Energetyczne

• możliwość sterowania popytem na rynku
energetycznym
• szansa na nowe podejście do taryf
• bezpośrednia kontrola obciążenia sieci
• rozwój energetyki rozproszonej
i „prosumenckiej”
• budowa systemów magazynowania energii
• innowacyjność systemów telekomunikacyjnych,
telemetrycznych i sterowania
• wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania sieci
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Finansowe mechanizmy wsparcia

Efektywność Energetyczna:
•Białe Certyfikaty: 2,2 mld pln
•NFOŚiGW: 0,8 mld pln
•POLSEFF: 0,6 mld
Inteligentne Sieci Energetyczne:
•NFOŚiGW: 0,34 mld pln
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Inteligentne Sieci Energetyczne, a wzrost
efektywnoś
efektywności energetycznej

Inteligentne sieci energetyczne pozwalają na:
• łączenie
• wzajemną komunikację
• optymalne sterowanie rozproszonymi elementami
sieci energetycznych – po stronie producentów
jak i odbiorców energii

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

• pilna konieczność uruchomienia przetargów na
Białe Certyfikaty
• określenie ambitnych standardów zużycia
energii w budownictwie
• wprowadzenie ustawy o etykietowaniu
• wspieranie modernizacji transportu
publicznego
• przyjęcie Ustawy o OŹE
• wprowadzenie nowego standardu planowania
energetycznego w gminach

INTELIGENTNE SIECI

Efektywność
Efektywność Energetyczna: rekomendacje

W efekcie nastąpi ograniczenie
zapotrzebowania na energię
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Inteligentne Sieci Energetyczne:
rekomendacja

• prezentacja całości idei – ISE to nie wymiana
liczników
• informacja do klienta nie dla operatora
• częstotliwość dostępu do informacji a zarządzanie
• przyjazny format danych a rozliczenia
• interfejs domowy
• określenie minimalnych standardów jakościowych i
funkcjonalnych dla systemu opomiarowania
• system a bezpieczeństwo i ochrona danych
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Inteligentne Sieci Energetyczne:
rekomendacja

Wykorzystanie inteligentnych sieci to:
• możliwość kształtowania modeli zapotrzebowania
na energię elektryczną przez organy regulacyjne
i operatorów sieci
• edukacja klientów przez operatorów i zachęcanie
ich (za pomocą bodźców finansowych) do bardziej
świadomego korzystania z energii
• obywatelska kontrola nad energetyką, co wzmocni
konkurencyjności na rynku operatorów i możliwość
jego demonopolizacji
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Dziękuję za uwagę
Kontakt:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
tel.: (22) 626 09 10 fax: (22) 626 09 11
kape@kape.gov.pl, www.kape.gov.pl

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
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Regulator’s role in the process of
smart grid implementation – the
Swedish experience

Presentation at the conference “Smart Grid – market,
consumer and the sustainable development principle”,
Warsaw, September 18, 2012

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät

Background
Swedish Energy Policy
• Targets for 2020
– at least 50 % RES of total energy use (today 40 %)
– 25 TWh increase of RES in electricity production
• 10-12 TWh increase in wind power production (actual wind
power production is around 5,5 TWh)
• Hydropower and RES CHP

– at least 10 % RES in the transport sector (4,8 % in 2008)

• Visions
– By 2020, fossil fuels for heating to be phased out
– By 2030, fossil fuels free vehicle stock
– By 2050, a sustainable and resource-efficient energy
system with no net emissions of greenhouse gases

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Karin Widegren
Director, The National Coordination Council for Smart Grid
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Challenges
• Transition towards a sustainable energy system
requires adaptation of the electricity network
–

–
–
–

Enabling an increased integration of renewable energy in the
power system
Reduction of peak load
Supporting a more efficient use of energy
Allowing more active customers

• Flexibility is key
–
–

Production changes at a faster time scale than the network can
adapt using existing technology
Large uncertainty about the role and duty of electricity
networks / network operators in the future

Any new technology that can offer increased flexibility has
a clear advantage above existing technologies

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät

How do we define smart grid?
•

Smart grid or intelligent network: the
collection of new technology, functionality
and regulation on the electricity market that
cost-effectively
–
–
–
–

enables integration and use of renewable electricity
production,
contributes to power reduction during peak load,
results in more efficient energy consumption,
and creates conditions for more active customers –
including the implementation of demand response.

Smart grid is not an aim in itself but offers a rational way to
meet these challenges and to develop a cleaner and more
efficient energy supply

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät
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•
•

•

–

“Compensation for higher risk/prime mover”

–
–

“Pass-through effects”, e.g. power grid losses
“Benefits are passed on to others”…but so do costs!

Lack of incentive for network operators to invest in smart
grids.
Network tariffs do not give incentive for customers to
reduce or shift their peak load.
Lack of knowledge about new technology their benefits
and how to make use of it.

Lack of a national plan for the future development of the
electricity network.

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät

The Swedish Coordination Council
for Smart Grid (1)
• Appointed by the Swedish Government
• Assignment from Aug 2012 until Dec 2014
• Members
•

15 members with key positions within industry,
governmental authorities and academia

• Over all Mission
•

•

Coordinate and stimulate cooperation, knowledge transfer
and discussions on strategic issues between different
stakeholders in the area of smart grid
Deliver proposals to remove barriers and stimulate the
development of smart grid in Sweden incl. R&D

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

•

Unclear about financing of research, development,
demonstration and deployment of smart grids.

INTELIGENTNE SIECI

Barriers to smart grid evolution

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät
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The Swedish Coordination Council for
Smart Grid –(2)
• Dialog Forum
– Create “dialog forums” for specific issues within the area of
smart grid with a broad stakeholders involvement

• Knowledge platform
– Establish a knowledge platform to gather and spread
knowledge on research, development, demonstration and
innovations etc.

• Action Plan
– A national action plan to accelerate the development of
smart grids – final report by December 1, 2014

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät

The Swedish Coordination Council for
Smart Grid (3)
•

Prerequisite
–
–
–
–
–
–

•

A deregulated market with efficient competition
Include the whole network – transmission and distribution
Competition in support for new technology
Considering benefits and conditions for electricity consumers
Timeframe 2015 - 2030
Flexibility – possibilities to update the action plan within the timeframe

Specific issues
–
–
–
–

The contribution from smart grid to the fulfilment of climate and energy
policy objectives
Ensure and enhance security of supply
Clarify Incentives and benefits to consumers, industry and society
Taking the conditions for small and middle sized enterprises into account
and their possibilities to benefit from smart grid development

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät
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The Swedish electricity market
• Facts and figures
–
–
–
–

Annual electricity consumption ~ 140 TWh
100 + electricity suppliers, About 170 DSOs of various size
Fully deregulated market - market opening started in 1996
Relatively high customer activity , rate of switching > 30%

• Meter reading
– DSO responsible for meter reading and data handling
– From July 1, 2006; Mandatory hourly meter reading for all
customers above 63 A; before above 200 A

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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Smart Grid and Smart Meters
The Swedish Experience

Mandatory monthly meter reading for all customers
(5,2 million) was introduces July 1, 2009

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät
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Main drivers behind the new
legislation
•
•

•

Billing was considered to be a major problem by
customers and also the number one complaint
No more yearly estimates – customer should receive bill
based on actual consumption
Main driver for the new legislation was
to provide customers with regular feed back
on their electricity consumption to increase
awareness and promote energy efficiency

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät

Smart metering roll out
• The new legal demands lead to a major roll-out of
remotely read electricity meters
• 99 % of all meters was replaced by 1st of July 2009
• No actual legal demands on minimal functionalities
• No legal demands on communication
systems/interfaces
– Two way communication, displays etc

• What kind of meters have been installed?

– Surveys made indicates that about 90% of the meters are
capable of hourly meter reading etc.
– Majority of the meters are connected to communication
systems that can transfer hourly meter values
– Majority of systems capable of two way communication
– Data handling systems lacking

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät
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Next step
•

According to a recent parliamentarian decision network
companies will be obliged to deliver hourly meter reading
for free if customers demand it, starting October 1, 2012

•

Other on going activities to stimulate customers to react
actively to price signals from the markets and demand
response to reduce peak load
– Specify requirements on the functionality of smart meters and the
information provided to customers
– Investigate the need for changing the structure of the network
tariffs - power based or time of use network tariffs?
– Investigate the benefits of deregulating the meter market

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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Regulatory experiences - Conclusions
• The energy regulator has an important role to
play in the transition to a smart grid.
• Overall regulatory principles for smart grids
– Ensure stable, long term return on investment
– Allow network operators to prioritize more efficient
solutions by incentivizing them
– Enable new services/functions on a technology-neutral
basis

• Strong focus on user-centric approach to
ensure value-for-money for customers
– Mainly by means of output-based regulation - Key
Performance Indicators (KPIs)
– Introduction of a supplier centric market model

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät

Thank you for your attention !
karin.widegren@enterprise.ministry.se

Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät
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URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci.

Marek Woszczyk
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Warszawa 18 września 2012

Działania na rzecz budowy inteligentnej sieci (1)

Fundamentalne cele:
•

poprawa bezpieczeństwa pracy KSE – aspekt techniczny,

•

poprawa konkurencyjności rynku energii – aspekt ekonomiczny,

•

stworzenie warunków dla efektywnego wzrostu udziału energii odnawialnej
w krajowym bilansie zużycia energii – aspekt ekologiczny,

•

upodmiotowienie odbiorcy i stworzenie możliwości poprawy efektywności
energetycznej – aspekt ekonomiczny i klimatyczny.

Ww. cele mogą i powinny być realizowane poprzez:
• ujawnienie faktycznej elastyczności cenowej popytu,
• otwarcie KSE na generację rozproszoną i rozsianą, ale funkcjonującą w sposób
wzajemnie skoordynowany, pozwalający pogodzić jej rozwój z wymaganiami
zachowania równowagi systemowej,
• włączenie odbioru rozproszonego, aktualnie odpowiedzialnego za kształtowanie
szczytów obciążenia, do mechanizmów DSM,

• wzmocnienie mechanizmów poprawy efektywności działalności energetycznej
(wytwórczej i sieciowej, w obszarze inwestycji oraz kosztów operacyjnych i kosztów
potrzeb własnych i różnic bilansowych).
Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania w formule Smart Metering Smart Grid
Ready wspiera realizację określonych powyżej celów.

Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec
wdrażanych przez OSDe inteligentnych systemów pomiaroworozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych
mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku – maj/czerwiec
2011 r. (1)
Przesłanka do stworzenia dokumentu:
• rozpoczęcie przez niektórych OSDe pilotażowych projektów wielkoskalowych,
niosących ryzyko podjęcia w dużym zakresie inwestycji dysfunkcyjnych z punktu
widzenia kompleksowej wizji celów, dla jakich działania te powinny być
podejmowane.

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

• uruchomienie naturalnych (ekonomicznych, a nie administracyjnych) mechanizmów
poszukiwania poprawy efektywności wykorzystania energii (nie tylko elektrycznej),
zarówno w jej strumieniu użytkowym, jak i już wykorzystanym (rekuperacja
i recykling), ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów magazynowania energii
i wygładzania na tej podstawie krzywych obciążenia z jednoczesną redukcją
zapotrzebowania netto na energię i moc,

INTELIGENTNE SIECI

Działania na rzecz budowy inteligentnej sieci (2)
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Główni adresaci dokumentu:
• Operatorzy systemów elektroenergetycznych (OSD oraz OSP),
• Sprzedawcy energii elektrycznej.
Cel dokumentu:
• przygotowanie procesu wdrożenia w Polsce systemu zdalnego pomiaru energii
elektrycznej w formule „działania na rzecz budowy inteligentnej sieci” (Smart
Metering Smart Grid Ready), dedykowanego przede wszystkim odbiorcom
rozproszonym w grupach G i C1X oraz – o ile może mieć zastosowanie – odbiorcom
pozostałych grup, z opcją wykorzystania go przez Operatorów i Sprzedawców innych
mediów a nawet usług nieenergetycznych, systemu pomyślanego jako jeden
z fundamentów (konieczny, jakkolwiek nie wystarczający) budowy inteligentnej sieci.

5

INTELIGENTNE SIECI

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec
wdrażanych przez OSDe inteligentnych systemów pomiaroworozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych
mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku (2)

Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec
wdrażanych przez OSDe inteligentnych systemów pomiaroworozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych
mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku (3)

Zawartość dokumentu:
• Postulowana architektura systemu, podział zadań i odpowiedzialności,
• Mechanizm redystrybucji korzyści,
• Wymagania wobec sprzętu i wdrożenia,
• Kierunkowe reguły regulacyjne w zakresie stymulacji i kontroli wykonania.

6
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CRD
(OIP)

AMI
(OSD)

Sprzedawcy,

inni Intresariusze

INTERNET

HAN
(ISD)
7

Mechanizm redystrybucji korzyści (opłata za dane pomiarowe)
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Licznik
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Postulowana architektura systemu, podział zadań i odpowiedzialności (ogólny zarys)

8
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• Wymagania ogólne dla inwestycji w rozwój sieci „Smart”,
• Minimalne wymagania (funkcjonalne) dla infrastruktury komunikacyjnej Systemu AMI,
• Minimalne wymagania (funkcjonalne) dla liczników działających w Systemie AMI
na przyłączach odbiorców końcowych,
• Minimalne wymagania (funkcjonalne) dla liczników działających w Systemie AMI
zainstalowanych na źródłach prosumentów,
• Minimalne wymagania (funkcjonalne) dla liczników bilansujących działających
w Systemie AMI,
• Wymagania dotyczące sposobu wdrożenia Systemu AMI.

9
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Wymagania wobec sprzętu i wdrożenia:

Kierunkowe reguły regulacyjne w zakresie stymulacji i kontroli wykonania (wyciąg):
• Zachęcanie do inwestowania w AMI poprzez zastosowanie nagradzania projektów
spełniających wymagania funkcjonale,
• Przed rozpoczęciem wdrożenia OSDe przedstawi Prezesowi URE zakładany ramowy
harmonogram wdrożenia Systemu AMI,
• Prezes URE może zażądać od OSDe przeprowadzenia audytu realizacji celów projektu,
który zweryfikuje i potwierdzi,
• Ustalony zostaje katalog czynników stanowiących podstawę korzyści, jakie OSDe będzie
mógł osiągnąć w wyniku wdrożenia Systemu AMI w szczególności mogą to być:
ograniczenie strat technicznych, ograniczenie strat handlowych, ograniczenie kosztów
operacyjnych odczytu, ew. inne, wskazane przez OSDe,
• Wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione na wdrożenie Systemu AMI zgodnego
z wymaganiami opisanymi w Stanowisku będą stanowiły podstawę do kalkulacji zwrotu
z zaangażowanego kapitału wyliczonego według uzgodnionej metodologii.

10
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Cel stworzenia dokumentu:

11

Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Operatora Informacji
Pomiarowej – maj/czerwiec 2012 r. (2)
Rozważane możliwe modelowe grupy rozwiązań:
• OSDe zachowują pełnię dotychczasowych kompetencji dotyczących organizacji procesu,
zmianie ulega wyłącznie warstwa technologiczna (ze względu na zwiększoną
częstotliwość odczytów i konieczność ich udostępniania),
• OSDe zachowują częściową kompetencję w zakresie organizacji procesu (w części
dotyczącej własności liczników i zarządzania nimi oraz pobierania danych pomiarowych)
natomiast:
• A − kompetencja udostępniania danych pomiarowych uprawnionym uczestnikom rynku
zostaje podzielona pomiędzy grupę podmiotów „rynkowych”, niezależnych od OSDe
operatorów pomiarowych − Operatorów Informacji Pomiarowej lub
• B − kompetencję tę przejmuje jeden nowy podmiot – niezależny od OSDe OIP, nie
podlegający regulacji Prezesa URE lub
• C − kompetencję tę przejmuje jeden nowy podmiot – niezależny od OSDe OIP,
regulowany przez Prezesa URE;
• Całość kompetencji dotyczących organizacji procesu (własności liczników i zarządzania
nimi oraz pobierania, gromadzenia i udostępniania danych pomiarowych) przejmuje nowa
struktura podmiotów (lub podmiot) spoza sektora elektroenergetycznego, na zasadach
wolnorynkowych lub częściowo regulowanych.

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

sprecyzowanie przesłanek dla rozstrzygnięcia optymalnego kształtu organizacji rynku
danych pomiarowych, przy czym należy pamiętać, że ostateczne rozstrzygnięcie leży
poza zakresem kompetencji ustawowych Prezesa URE, ale z drugiej strony to właśnie
na Prezesie URE, jako odpowiedzialnym za promowanie konkurencji na rynkach
energii, spoczywa obowiązek przygotowania podstaw dla racjonalnych decyzji w tej
sprawie.

INTELIGENTNE SIECI

Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Operatora Informacji
Pomiarowej – maj/czerwiec 2012 r. (1)

12
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OIP podlegający regulacji - wariant generujący najmniej ryzyk, posiadający największy
potencjał rozwojowy, gwarantujący stabilność.

13
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Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Operatora Informacji
Pomiarowej – maj/czerwiec 2012 r. (3)

Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Operatora Informacji
Pomiarowej – maj/czerwiec 2012 r.(4)
Schematyczne relacje pomiędzy uczestnikami rynku pomiarów, wraz z przedstawieniem
przepływów informacji i środków finansowych.
Faktura
1. Sprzedaż EE

Faktura 2. Opłaty dystr.
3. Odczyt

ODBIORCA

SPRZEDAWCA

Płatność

Usługi OIP
Faktura 1.
2. Dane pom.

Dane pomiarowe

OIP

Płatność

1. Opłaty dystrybucyjne

Faktura1. Dane pom.

Dane pomiarowe
DYSTRYBUCJA

Płatność

Płatność za usługę dystrybucyjną

Odczyt
14
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Ponadto
•

Szczegółowe reguły regulacyjne w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji

– dokument w trakcie końcowych prac,
• Szczegółowe wymagania dla warstwy HAN – dokument zostanie opracowany po sfinalizowaniu
prac odbiorowych nad Analizą uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych
wdrożenia współpracującej ze Smart Grid infrastruktury Home Area Network (HAN), z uwzględnieniem
zastosowania jej dla usług pozaenergetycznych celem wykorzystania efektu synergii wykonywaną przez
zewnętrznego konsultanta,

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych pomiarowych, w tym
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych – w przygotowaniu,

•

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

• Szczegółowe reguły regulacyjne dla sektora gazowego i ciepłowniczego oraz innych
branż – w przygotowaniu,

propozycje legislacyjne, z wyszczególnieniem zmian wymagających
•Szczegółowe
zastosowania „szybkiej ścieżki” – w przygotowaniu,
•

Funkcjonalności mikrosieci regionalnych – w przygotowaniu.

15

dziękuję za uwagę

Warszawa 2012
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Jak wdrożyć inteligentne sieci
- wyniki pracy Warsztaty Rynku Energetycznego
Henryk Majchrzak –Prezes Zarzą
Zarządu
PSE Operator S.A.

Konferencja Urzę
Urzędu Regulacji Energetyki
Inteligentne sieci – rynek, konsument i zasada zró
zrównoważ
wnoważonego rozwoju
Warszawa, 18 września 2012
Energia w dobrych rękach

Sieć inteligentna
Kluczowe wyzwania
Zarządzanie siecią - bezpieczeństwo dostaw
Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w
porównaniu z ograniczonymi możliwościami dostaw i
zmiennością wytwarzania ze źródeł OZE. To sieć ma
zapewnić potrzebę bezpiecznego, niezawodnego, wydajnego
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.
Generacja Rozproszona/OZE/Kogeneracja
Nowi gracze w łańcuchu wartości. Pojawienie się
wytwórców energii elektrycznej, również małych, z
promieniowania słonecznego, wiatru, wody, biomasy,
kogeneracji wymaga inteligentnych, opomiarowanych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych.

Sieć przyszłości musi być:
 Zintegrowana
 Efektywna
 Elastyczna
 Niezawodna
 Bezpieczna
 Ekonomiczna
2
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Zaangażowanie Odbiorców
Odbiorcy wymagają większego dostępu do wiedzy na
temat źródeł energii, kosztów i poprawy efektywności
wykorzystania energii elektrycznej. Oczekują ofert i taryf
dostosowanych do ich potrzeb.
Szczególnym przypadkiem odbiorcy jest prosument
wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji i/lub
posiadający samochód elektryczny, mający zdolność
lokalnego zaspokojenia swojego zapotrzebowania i/lub
oddawania energii do sieci.
Źródło: Na podstawie EPRI

Energia w dobrych rękach

 Inteligentne zarządzanie siecią
•

Klasyczny rozwój sieci wzbogacony o:
- Szybką identyfikację uszkodzeń i automatyzację sieci
umożliwiającą minimalizację skutków awarii
- Zaawansowane systemy zarządzania siecią
- Inteligentne opomiarowanie

 Inteligentna zintegrowana generacja
•

•

 Inteligentny rynek i klienci
•

•

Rozwój programów zarządzania popytem, w tym odpowiedzi strony
popytowej
Agregowanie źródeł generacji rozproszonej, w tym możliwości
Źródło: Na podstawie Eurelectric
magazynowania energii przez pojazdy elektryczne

3
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Sieć inteligentna – droga dojścia
 Zachęty regulacyjne dla inwestycji w sieć inteligentną
 Wypracowanie nowych modeli biznesowych (obszar regulowany i
rynkowy)
 Ustalenie standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności
danych (security&privacy)
 Testy i projekty demonstracyjne oraz wymiana doświadczeń
 Wdrożenie inteligentnego opomiarowania – zapewnienie odbiorcom
bieżącej informacji
 Monitorowanie i zarządzanie siecią elektroenergetyczną i generacją
rozproszoną
 Podział ról w zakresie globalnego i lokalnego bilansowania i
odpowiedzialności za parametry jakościowe
 Agregowanie źródeł generacji rozproszonej i świadczenie nowych usług
 Zapewnienie rozwoju infrastruktury pojazdów elektrycznych i jej
integracja z systemem wraz z systemami magazynowania energii,
ogrzewania i chłodzenia
 Umożliwienie świadczenia przez odbiorców usług w zakresie
odpowiedzi strony popytowej (Demand Response) i ich udział w
ograniczaniu mocy szczytowych
Źródło: Na podstawie Eurelectric
4
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•

Zdolność bilansowania systemu elektroenergetycznego przy dużym
udziale niespokojnej generacji pochodzącej z OZE, w tym generacji
rozproszonej
Integracja z systemem elektroenergetycznym pojazdów elektrycznych
oraz systemów ogrzewania i chłodzenia
Inteligentne systemy magazynowania energii
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Sieć inteligentna - funkcjonalności

Energia w dobrych rękach
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Integracja źródeł generacji rozproszonej i prosumenckiej i
wykorzystanie ich potencjału do zarządzania KSE
Bilansowanie KSE w sytuacji dużej zmienności generacji OZE
Optymalne wykorzystanie zasobów sieci przesyłowej w
sytuacji dużej zmienność generacji OZE (wykorzystanie
systemów monitorowania i zaawansowanych automatyk)
Magazynowanie energii elektrycznej i wykorzystanie tych
zasobów do zarządzania KSE
Wykorzystanie możliwości pojazdów elektrycznych do
zarządzania KSE
Wykorzystanie potencjału strony popytowej poprzez
wprowadzenie taryf dynamicznych, programów
przeciwawaryjnych Demand Response oraz form aktywnego
zaangażowania odbiorców (mikrogeneracja, inteligentna sieć
domowa)

5
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Sieć inteligentna z perspektywy OSP

Energia w dobrych rękach

Zarządzanie stroną popytową - charakterystyka
Cenowe programy DSR
Efektywność
energetyczna

lata
sterowanie
strategiczne

Taryfy
dynamiczne
wielostrefowe

miesiąc
zarządzanie,
planowanie
operacyjne

Taryfy
dynamiczne
czasu rzeczyw.

Taryfy
dynamiczne
CPP, CPR

CPP – Critical peak pricing
CPR – Critical peak rebate

dostawa
(redukcja)
energii
dzień poprzedni
ekonomiczne
planowanie

dzień bieżacy
ekonomiczy
rodział obciążeń

< 15 min

2012
2014
2016 – warunek SM

Dostępność:
Rozdział obciążeń

Programy usług
regulacyjnych

Oferty
strony
popytowej

Programy
przeciwawaryjne

Taryfy z
wyłączeniem

Bezpośrednie
sterowanie
odbiorem

Bodźcowe programy DSR

6
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W zakresie zarządzania stroną popytową



Rynek danych pomiarowych



Wspieranie rozwoju infrastruktury pojazdów elektrycznych



Zarządzanie infrastrukturą sieci przesyłowej



Nowe usługi

 Ogłoszenie postępowania na pozyskanie usługi Praca Interwencyjna: Redukcja
zapotrzebowania na polecenie OSP
 Wprowadzenie możliwości składania na rynku bilansującym ofert redukcji obciążenia
przez odbiorców – od 2014 roku
 Zaangażowanie w tworzenie Operatora Informacji Pomiarowej (od 2015)
 Wspieranie rozwiązań w zakresie budowy inteligentnego opomiarowania

 Udział w pracach koncepcyjnych z MG i NCBiR
 Wymiana doświadczeń w zakresie użytkowania samochodów elektrycznych

 Automatyzacja Stacji Elektroenergetycznych (Systemy Sterowania i Nadzoru)
 Budowa systemu monitorowania dynamicznej obciążalności linii
 Budowa rozległego systemu monitorowania sieci (Wide Area Measurment System)
 Wykorzystanie potencjału źródeł generacji rozproszonej do świadczenia usług
systemowych – w przygotowaniu
 Moce interwencyjne – usługa oparta o źródła szczytowe – w przygotowaniu

7
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Warunki sukcesu wdrożenia sieci inteligentnej
Zdefiniowane cele – czemu ma służyć sieć inteligentna
Sprzyjające środowisko regulacyjne
Dostępność finansowania projektów
Skoordynowane działanie podmiotów branży
elektroenergetycznej
 Współdziałanie z podmiotami branży informatyki i
telekomunikacji
 Wspólne korzystanie z doświadczeń
oraz
 Sprzyjające i stabilne środowisko prawne
 Nadążanie z regulacjami prawnymi za rozwojem technologii
 Eliminacja barier formalno-prawnych
 Rozsądne systemy wsparcia określonych technologii
 Dostępność technologii
 Edukacja odbiorców
 Uczenie się na cudzych błędach
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Zaangażowanie OSP w budowę sieci inteligentnej

Bold – bezpośredni cel Warsztatów

8
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Warsztaty Rynku Energetycznego – geneza i cele

•
•
•


Cele cząstkowe:
Skoordynowanie działań podmiotów branży elektroenergetycznej
Organizacja wspólnych działań z branżą informatyki i telekomunikacji
Stworzenie forum wymiany doświadczeń
Wypracowanie wspólnego stanowiska wobec przygotowywanych zmian
prawnych
• Stworzenie sprzyjającego środowiska do prowadzenia projektów
pilotażowych
• Stworzenie warunków do zapewnienia finansowania projektów
pilotażowych

•
•
•
•

9
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Warsztaty Rynku Energetycznego – struktura
Komitet Programowy

•
•

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Pan Marek Woszczyk
Prezes Zarządu PSE Operator – Pan Henryk Majchrzak

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krzysztof Imiełowski – Przewodniczący
Jan Bogolubow, Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń
Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu, ENERGA-Operator
Stefan Kamiński, Prezes KIGEiT
Piotr Kołodziej, Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja
Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf, URE
Marek Kulesa – Dyrektor Towarzystwa Obrotu Energią
Wojciech Lubczyński, Dyrektor Projektu „Smart grid”, PSE Operator
Jan Rączka – Prezes Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Artur Różycki, Prezes Zarządu, ENEA Operator
Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator
Mariusz Zawisza Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja

Rada Programowa

•
•
•
10
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Geneza
Brak wspólnego głosu branży elektroenergetycznej
Inicjatywa i wsparcie Prezesa URE
Zaangażowanie branży informatyki i telekomunikacji
Cel - stworzenie warunków do szerokiego wdrożenia rozwiązań
w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych

Energia w dobrych rękach

Zespół Tematyczny 1
•

Koncepcja modelu wymiany danych pomiarowych i rozliczeń
za te dane

Zespół Tematyczny 2
•

Bezpieczeństwo informacji pomiarowych oraz bezpieczeństwo
sieci inteligentnych

Zespół Tematyczny 3

Projekty pilotażowe w zakresie DSM

•

Mechanizmy wsparcia inwestycji w sieci inteligentne

•

Działania wspierające rozwój rozwiązań Smart Metering i
Smart Grid z perspektywy odbiorców

Zespół Tematyczny 4

Zespół Tematyczny 5

Zespół Tematyczny 6
•

Rozwój usług i produktów związanych z wdrożeniem sieci
inteligentnych w celu maksymalizacji korzyści dla odbiorców
energii, prosumentów i KSE

11
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Warsztaty Rynku Energetycznego – Zespoły
Zespół Tematyczny 1
•
•
•
•

•
•
•
•
•

12

Koncepcja modelu wymiany danych pomiarowych i rozliczeń za te
dane
Lider – Urząd Regulacji Energetyki
Kierownik Zespołu – Tomasz Kowalak
Cele
Szczegółowa koncepcja wymiany danych pomiarowych
Rekomendacja architektury rozwiązań informatycznych
Koncepcja protokołu wymiany danych
Szczegółowe zasady dotyczące rozliczeń finansowych związanych z
wymianą danych pomiarowych
Potwierdzenie minimalnej funkcjonalności inteligentnych liczników

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

•
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Warsztaty Rynku Energetycznego – Zespoły
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Warsztaty Rynku Energetycznego – Zespoły
Zespół Tematyczny 2

•Bezpieczeństwo informacji pomiarowych oraz bezpieczeństwo sieci
inteligentnych
•Lider – PSE Operator S.A.
•Kierownik Zespołu – Sebastian Klimczak
•Cele
• Określenie standardów ochrony informacji pomiarowych
• Określenie standardów bezpieczeństwa dla obszaru sieci
inteligentnych w celu zminimalizowania ryzyk technicznych
ciągłości funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (poziom i
koszty zabezpieczeń fizycznych i programistycznych)
• Określenie standardów w zakresie zabezpieczenia możliwości
rozwoju wdrażanych rozwiązań
• Uzgodnienie z GIODO wymagań w zakresie ochrony danych
pomiarowych
13

Warsztaty Rynku Energetycznego – Zespoły
Zespół Tematyczny 3

•Projekty pilotażowe w zakresie DSM
•Lider – PSE Operator S.A.
•Kierownik Zespołu – Wojciech Lubczyński
•Cele
• Organizacja i wspieranie realizacji programów pilotażowych
DSM/DSR
• Określenie potencjału usług DSM/DSR na polskim rynku
• Identyfikacja barier stojących na drodze rozwoju usług DSM
• Opracowywanie rozwiązań stwarzających możliwość rozwoju usług
DSM/DSR
• Określenie możliwości finansowania projektów DSM/DSR

14
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Energia w dobrych rękach

Rekomendacje stref czasowych dla programów pilotażowych

Energia w dobrych rękach

Warsztaty Rynku Energetycznego – Zespoły
Zespół Tematyczny 4

•Mechanizmy wsparcia inwestycji w sieci inteligentne
•Lider – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
•Kierownik Zespołu – Marek Woszczyk
•Cele
• Wypracowanie mechanizmów wsparcia i finansowania
innowacyjnych projektów z obszaru sieci inteligentnej, w tym w
szczególności porozumienia regulacyjnego będącego podstawą
realizacji projektów związanych ze Smart Metering i Smart Grid.
• Wypracowanie zasad korzystania ze wsparcia NFOŚiGW i innych
funduszy, w sposób motywujący przedsiębiorstwa regulowane do
optymalnego sposobu finansowania inwestycji

16
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Warsztaty Rynku Energetycznego – Zespół 3
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Warsztaty Rynku Energetycznego – Zespoły
Zespół Tematyczny 5

•Działania wspierające rozwój rozwiązań Smart Metering i Smart Grid z
perspektywy odbiorców
•Lider – ENERGA-OPERATOR S.A.
•Kierownik Zespołu – Marzanna Kierzkowska
•Cele
• Opracowanie planu uzyskania akceptacji społecznej
• Identyfikacja zagrożeń z perspektywy odbiorcy
• Identyfikacja korzyści z perspektywy odbiorcy
• Opracowanie strategii wdrażania systemów
• Przeprowadzenie badań marketingowych
• Przeprowadzenie kampanii informacyjnej

17

Warsztaty Rynku Energetycznego – Zespoły
Zespół Tematyczny 6

•Rozwój usług i produktów związanych z wdrożeniem sieci inteligentnych
w celu maksymalizacji korzyści dla odbiorców energii, prosumentów i KSE
•Lider – PSE Operator S.A.
•Kierownik Zespołu – Henryk Majchrzak
•Cele
• Ocena regulacji prawnych pod kątem szybkiego rozwoju mikro (do
40 kW) oraz małych (do 200 kW) instalacji
• Opracowanie projektów pilotażowych: – wypracowanie struktury
technologii (optymalna integracja z KSE, optymalizacja
ekonomiczna)
• zweryfikowanie modelu ekonomicznego,
• zweryfikowanie regulacji prawnych,
• weryfikacja koordynacji współpracy,
• wskazanie kierunków działań dla decydentów
• Wypracowanie wniosków z projektów pilotażowych.
18
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•
•
•

•
•
•
•
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Energia w dobrych rękach

Prace w toku – realizowane przez Zespoły
•
•
•

•
•
•
•
20
20q

Przygotowanie wdrożenia Operatora Informacji Pomiarowych i
nowego rynku danych pomiarowych
Określenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych
pomiarowych
Przygotowanie projektów pilotażowych dla taryf dynamicznych
wielostrefowych (Time of Use) oraz taryf z wyłączeniem (redukcją):
• na obszarze działania ENERGA-OPERATOR
• na obszarze działania TAURON Dystrybucja
Identyfikacja barier wdrażania programów w zakresie DSM/DSR
Przygotowanie projektu demonstracyjnego w zakresie
mikroinstalacji i terminali ładowania pojazdów elektrycznych z
opcją V2G/V2H
Identyfikacja barier wdrożenia mikroinstalacji w kontekście nowych
projektów ustaw o odnawialnych źródłach energii i prawa
energetycznego
Badanie oczekiwań konsumentów w zakresie akceptacji rozwiązań z
obszaru sieci inteligentnych

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

•

Dążenie do uzyskania kierunkowej akceptacji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki dla przyjętych inicjatyw
Próba wypracowania wspólnego stanowiska podmiotów branży
elektroenergetycznej
Aktywna współpraca przedstawicieli OSD i OSP nad
zagadnieniami nowego rynku danych pomiarowych
Współpraca z reprezentantami branży informatyki i
telekomunikacji (KIGEiT i PIIiT)
Wspólne uzgodnienie priorytetów w zakresie wdrożenia
inteligentnych sieci
Wymiana doświadczeń
Przyspieszenie prac nad opracowaniem projektów pilotażowych
Zapewnienie Prezesowi NFOŚiGW bieżącej informacji o
kierunkach działań i efektach projektów pilotażowych

INTELIGENTNE SIECI

Warsztaty Rynku Energetycznego - korzyści

Energia w dobrych rękach
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Warsztaty zainicjowały budowę w skoordynowany sposób sieci
inteligentnej na polskim rynku
Co już osiągnięto ?

•Zaangażowanie kluczowych podmiotów
•Wsparcie Prezesa URE
•Wsparcie Ministerstwa Gospodarki
•Motywację

Konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

•Czy planowane ustawy stworzą optymalne środowisko prawne do prowadzenia
projektów w zakresie inteligentnych sieci ?
•Czy mechanizmy finansowania w projekty dotyczące sieci inteligentnych będą
sprzyjać skutecznej realizacji projektów ?
•Czy przedsiębiorstwa elektroenergetyczne są przygotowane do realizacji projektów
w zakresie sieci inteligentnych ?

Odpowiedzi dadzą projekty pilotażowe realizowane pod egidą Warsztatów
w horyzoncie roku 2013.
21
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Podsumowanie

Energia w dobrych rękach

Dziękuję za uwagę
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Mapa drogowa sieci inteligentnych w
Polsce
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

.

Inteligentne sieci - rynek, konsument i zasada
zrównoważonego rozwoju

Warszawa,18 września 2012

1
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Sieci inteligentne pozwalają zmienić cechy
tradycyjnego systemu elektroenergetycznego
1. zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, zapewnić integrację i możliwość
współpracy różnych sieci,
2. zmniejszyć uciążliwość dla środowiska, w tym przyczynić się do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
3. zapewnić jakość i niezawodność działania niemożliwą do osiągnięcia w
systemach tradycyjnych,
4. wzmocnić globalną konkurencyjność systemów energetycznych,
5. zwiększyć efektywność ekonomiczną działania systemów energetycznych,
6. umożliwić łatwiejszy dostęp do rynków zliberalizowanych oraz przyczynić
się do wzrostu ich konkurencyjności,

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Tadeusz Skoczkowski
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7. wprowadzić czynnik innowacyjności jako zachętę ekonomiczną w
procesie rewitalizacji systemów energetycznych,
8. ułatwić rozwój generacji rozproszonej, w tym rozwój OŹE,

39
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Sieci inteligentne pozwalają zmienić cechy
tradycyjnego systemu elektroenergetycznego
9. umożliwić pełną integrację konwencjonalnych i rozproszonych zasobów
energetycznych,
10. rozwinąć nowe technologie sterowania, zabezpieczeń i
monitorowania systemu,
11. zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów generacji zcentralizowanej,
12. dostarczyć innowacyjnych produktów i usług związanych z
inteligentnym sterowaniem, monitorowaniem, komunikowaniem i
procedurami samo-naprawy systemu,
13. umożliwić pełniejszy udział technologii strony popytowej (DSR, DSM)
w rynku energii,
14. umożliwić realizację celów społecznych wynikających z lokalnych i
regionalnych strategii rozwoju w zakresie zagadnień energetycznych,
15. dostarczyć odbiorcom informacji i nowych usług umożliwiających
pełniejszy udział w rynku energii i zabezpieczenie interesów małych
odbiorców i wytwórców poprzez aktywny udział w optymalizacji warunków
pracy sieci.
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Korzyści na poziomie społeczeństwa

•
•

Zmniejszenie kosztów awarii systemów elektroenergetycznych
Nacisk na zmniejszanie kosztów energii

•

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, w tym również
lokalnego
Mniejsze obciążenie środowiska
Koszt black-out-u w USA w 2003 r.
Nowe możliwości biznesowe
wyniósł 6,8 mld $

•
•

Korzyści dla odbiorców końcowych
•
•

Bardziej niezawodne dostawy (eliminacja kosztów niedostarczonej energii)
Potencjalna możliwość zmniejszenia rachunków za energię

•
•

Zmniejszenie kosztów komunikacji (niższe koszty samochodów elektrycznych)
Dostęp do informacji o zużyciu energii i możliwość zarządzania popytem

•
•

Możliwość sprzedaży energii wyprodukowanej przez odbiorcę końcowego
Możliwość świadczenia usług systemowych, w tym sprzedaży zdolności
magazynowania energii

Cel do osiągnięcia poprzez rozwój
inteligentnych sieci energetycznych
n

ISE nie rozwiążą problemów polskiej energetyki, ale w znakomitym
stopniu przyczynią się do jej rozwoju, wzrostu innowacyjności i
zdolności komunikowania się sektora z odbiorcami.
ISE uwzględnione
PEP 2030

ISE mogą służyć jako społecznie i
biznesowo akceptowalny katalizator
zmian w sektorze elektroenergetyki
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1. Podstawy i cele mapy drogowej
 wskazanie podstawowych zadań, które muszą być zrealizowane w celu
osiągnięcia wizji powszechnych inteligentnych systemów pomiarowych.
 próba określenia potrzeb, barier wdrażania inteligentnych systemów
pomiarowych i następnie dostarcza wskazówek co, przez kogo i jak
należy zrobić.
 Mapa drogowa nie próbuje objąć wszystkich aspektów
inteligentnego opomiarowania i jego wdrożenia.
 Brak opisu kwestii technicznych
 Nie ma służyć jako przewodnik dla początkujących po
inteligentnych systemach pomiarowych.
 Jednak opiera się na szerokim rozeznaniu literatury a przywołania i
zasoby literaturowe cytowane w odpowiednich miejscach mogą
być wykorzystane jako użyteczne źródło dodatkowej wiedzy.

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Realizacja celów polityki klimatycznoenergetycznej poprzez rozwój sieci
inteligentnych w perspektywie
średnioterminowej przy spełnieniu warunku
społecznie akceptowalnych kosztów
programu.
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www.smartregions.net w zakładce „Roadamps”
6
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Czego potrzebujemy do rozwoju
sieci inteligentnych
1. Stworzenie rynku e-energii.
2. Odpowiednia polityka regulacyjna stwarzająca zachęty do
inwestowania w sieci inteligentne i umożliwiająca odbiorcom
końcowym wykorzystanie uzyskanych informacji o zużyciu w celu
skorzystania z pro-oszczędnościowych taryf na energię.
3. Stworzenie warunków prawnych i regulacyjnych umożliwiających
wejście na rynek prosumentom.
4. Pojawienie się promotora czy organizatora (facilitator-a) procesu
rozwoju sieci inteligentnych.
5. Właściwa alokacja korzyści i kosztów budowy sieci inteligentnych
pomiędzy sektor energetyczny i odbiorców końcowych.
6. Umiejętność wykorzystania dotychczasowych doświadczeń innych
krajów i umiejętna ich adaptacja do warunków polskich.

INTELIGENTNE SIECI
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2. Identyfikacja punktu startowego


– Prawo podstawowe
– Prawo wtórne/rozporządzenia
– Opis przepisów dotyczących inteligentnych mierników i pokrewnych
zagadnień
– Brakujące przepisy, które należy dodać
PEP 2030 – działanie 1.1:
•zarządzanie popytem
•zróżnicowanie dobowe cen
energii elektrycznej
•przekazanie sygnałów cenowych
• OSD - obowiązek wdrożenia
nowej architektury
•obowiązk stosowania liczników
elektronicznych
8
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Krytyczny przegląd prawa dotyczącego sieci inteligentnych

21-22.03.2011

•Prawo energetyczne, gazowe
•Prawo publiczne dotyczące
dostaw ciepła
•Prawo ochrony środowiska
•Prawo handlu emisjami
•Telekomunikacja
•Prawo pomiarów i certyfikacji
mierników
•Standaryzacja
•Prawo ochrony konsumentów
•PEP 2030

Główne zagadnienia technologiczne dotyczące
budowy sieci inteligentnych w Polsce
Główne aspekty technologiczne
Dostępność, funkcjonalność i zaawansowanie
technologii inteligentnych systemów pomiaru
Funkcjonalność systemów pod względem
inteligentnego pomiaru
Dostępność, funkcjonalność i zaawansowanie
technologii ICT wykorzystywanych w SG (SM)

Opis
Ogólnie dostępne na rynku
Różne technologie i typy urządzeń SM używane przez OSD
Posiadanie wystarczającej wiedzy przez główne zainteresowane strony
Konieczność sprecyzowania zaleceń wydanych przez URE
Ogólnie dostępne, ale nie przetestowane w SG na dużą skalę
Konieczność sprecyzowania zaleceń wydanych przez URE

Przyjęcie modelu rynku opomiarowania

Standardowy profil danych pomiarowych
Aspekty prywatności i bezpieczeństwa danych
osobowych
Współdziałanie
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Opracowywany przez URE we współpracy z OSD
Zidentyfikowane jako potencjalne duża bariera, decyzje podejmowane
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Konieczność przyjęcia RM SG
Problem rozpoznawany przez sektor energetyczny i telekomunikacyjny
Nowelizacja ustawy z elementami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
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2. Identyfikacja punktu startowego - cd


Potencjał rynku inteligentnych liczników energii
– en. el: ~16mln, gaz: ~6,5mln, ciepło: bd



Główne zagadnienia technologiczne dotyczące sieci inteligentnych
 ogólna dostępność i zaawansowanie inteligentnych systemów
pomiaru
 posiadanie wystarczającej wiedzy na temat funkcjonalności systemów
ale konieczność sprecyzowania zaleceń przez URE
 technologie ICT ogólnie dostępne, ale nie przetestowane w AMI na
dużą skalę i konieczność sprecyzowania zaleceń przez URE
 budowane inne elementy inteligentnych sieci z wyjątkiem AMI
pozostaje w tyle, silna tendencja wśród DSO do zawężenia koncepcji
inteligentnych sieci wyłącznie do AMI.
 standardowy profil danych pomiarowych - opracowywany przez URE
we współpracy z OSD
 aspekty prywatności zidentyfikowane jako potencjalne duża bariera
 bezpieczeństwo w internecie

10
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Prawdopodobieństwo wyboru modelu mieszanego (regulowanowolnorynkowego)
Postrzeganie inteligentnych systemów pomiaru Budowane inne elementy inteligentnych sieci z wyjątkiem SG pozostaje
jako element rozwoju inteligentnego systemu w tyle
elektroenergetycznego
Silna tendencja wśród DSO do zawężenia koncepcji SG wyłącznie do SM
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21-22.03.2011
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2. Identyfikacja punktu startowego - cd


Czynniki rozwoju /wzrostu inteligentnych sieci energetycznych
 dążenie do złagodzenia spodziewanego deficytu energii el. w sieci po 2016 r.
 ogólna tendencja w systemie energetycznym w celu przekształcenia
tradycyjnych systemów do systemu inteligentnego.
 standardowa procedura wymiany starych liczników na nowe (smart) - chęć
wymiany liczników na koszt użytkowników.
 planowane zwiększenie penetracji generacji rozproszonej, w tym
odnawialnych źródeł energii w sieciach elektroenergetycznej
 ogólne porozumienie polityczne dla poprawy efektywności energetycznej.
 stale rosnące koszty energii, które pobudzają ludzi do poszukiwania
oszczędności energii.
 otwarcie obszarów rynku dla nowych produktów (liczników inteligentnych,
urządzeń ICT) i usług (usługi ICT).

11
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2. Identyfikacja punktu startowego - cd


 ceny energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu dla gospodarstw
domowych zatwierdzane są przez Prezesa URE.
 ryzyko finansowe i techniczne przy wprowadzaniu AMI, którego
przedsiębiorstwa energetyczne są świadome. Minimalizują ryzyko
poprzez prowadzenie projektów pilotażowych.
 niedostateczne dane dotyczące aspektów ekonomicznych
wprowadzenia AMI.
 brak modeli biznesowych.
 zauważalne ryzyko biznesowe ze strony inwestorów
 uzgodnienie alokacji kosztów i korzyści pomiędzy głównych
interesariuszy i interpretacją art. 13 ESD. Konieczność wydania
regulacji przez MG i URE.


12
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Bariery dla inteligentnych sieci energetycznych

21-22.03.2011

Usługi związane z inteligentnymi systemami pomiarowymi –
brak lub w fazie początkowego rozwoju

2. Identyfikacja punktu startowego - cd
SWOT dla sieci inteligentnych
Strength

Weak

Bezpośredni wpływ na realizację celów
politycznych (3x20)

Wysokie koszty inwestycyjne

Istniejące rozwiązania technologiczne

Niski poziom uświadomienia odbiorców

Rosnący nacisk odbiorców na możliwość
wpływania na ponoszone koszty użytkowania
energii
Naciski ze strony producentów energii na
lepsze wykorzystanie potencjału wytwórczego
Rosnąca świadomość potrzeby uzyskiwania
informacji z systemu dystrybucyjnego
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2. Identyfikacja punktu startowego - cd
Oportunities

Threads

Możliwość lepszego wykorzystania istniejącego majątku sektora,
ograniczenie inwestycji w nowe moce, uniknięcie awarii sieci,

Koszty osierocone nieudanej inwestycji (stranded costs)

Możliwość realizacji polityki DSM.

Niedopasowana polityka regulacyjna

Wzrost efektywności energetycznej w sektorze i odbiorców
końcowych

Brak spełnienia warunku komunikacji miedzy sieciami
(interoperability)

Znaczne ograniczenie kosztów operacyjnych

Niewłaściwa alokacja kosztów pomiędzy sektor
energetyki i odbiorców końcowych

Możliwość świadczenia nowych usług energetycznych po stronie
wytwarzania i odbiorców

Wpływ unbundlingu (konieczność synchronizacji decyzji
inwestycyjnych z powstawaniem nowych usług
energetycznych)

Możliwość wchodzenia nowych graczy na rynek energetyczny

Opóźnienie opracowywania standardów technicznych

Włączenie celów środowiskowych do polityki spółek
dystrybucyjnych
Łatwiejsza budowa rynku energii poprzez stworzenie zachęt do
powstawania nowych usług
Usuwanie barier dla wprowadzania nowych technologii do sektora
energetycznego

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Możliwość integracji różnych obszarów
biznesowych
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Możliwość lepszego bilansowania systemu i lepszej integracji OZE
Zwiększenie niezawodności i jakości zasilania
Możliwość świadczenia usług przez prosumentów
Możliwość rozwoju wytwarzania urządzeń wysokiej technologii
Korzyści dla spółek energetycznych (jasny sygnał inwestycyjny,
kompensacja kosztów)
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•Obszar działania
•Podmioty w obszarze
•Cele
•Luki i bariery
•Działania proponowane
 Decydenci na poziomie centralnym i lokalnym
do wykonania

•Rząd na poziomie
krajowym
•Administracja
wojewódzka i gminna
•Agencje energetyczne
realizujące politykę
energetyczną i ochrony
środowiska
•Krajowi regulatorzy
rynku energetycznego

15
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Następujące podmioty zostały zidentyfikowane jako główni
zainteresowani rozwojem SM w Polsce:
Decydenci na poziomie centralnym i lokalnym (Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Ochrony Środowiska, samorządy już
zaangażowane);
Urząd Regulacji Energetyki (URE),
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
organy normalizacyjne;
OSP, OSD - ee, gaz, (ciepło);
sektor publiczny;
sektor badań, rozwoju i innowacji;
użytkownicy końcowi.
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Państwowe władze w dziedzinie energetyki i
telekomunikacji (organy regulacyjne)
Organy odpowiadające za standaryzację
Przemysł rozumiany jako producenci
Sektor energetyczny
•Krajowi regulatorzy rynku
Sektor usług publicznych telekomunikacyjnego
•Krajowe jednostki
standaryzujące ściśle
Sektor R&D
współpracujące z
międzynarodowymi
Odbiorcy końcowi
jednostkami tego typu

3. Identyfikacja głównych stakeholderów i ich
obecnego zaangażowania oraz proponowane
do podjęcia przez głównych stakeholderów - cd

INTELIGENTNE SIECI

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

3. Identyfikacja głównych stakeholderów i ich
obecnego zaangażowania oraz proponowane
do podjęcia przez głównych stakeholderów

21-22.03.2011

Czynniki umożliwiające rozwój
sieci inteligentnych
1. Nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym OŹE (
np. małe turbiny gazowe, małe instalacje CHP, ogniwa paliwowe, energetyka
wiatrowa, pompy ciepła).
2. Wykorzystanie zasobów generacji rozproszonej (źródła rozproszone,
magazynowanie energii).
3. Technologie ICT, pozwalające na opracowanie nowych metod i systemów
sterowania, monitorowania i zabezpieczenia sieci.

5. Nowe pro-aktywne sposoby regulacji rynku energii wymuszających
zmianę obecnie niekorzystnych zasad regulacji dla źródeł rozproszonych.
6. Zmiana sposobów wykorzystania energii przez odbiorców końcowych w
wyniku wzrostu świadomości (np. polityka klimatyczna, bezpieczeństwo
energetyczne, rosnące koszty energii, oszczędność energii).

50 lat Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Podstawowe obszary badań w
obszarze sieci inteligentnych
1. Zarządzanie popytem i efektywność energetyczna po
stronie konsumentów
2. Znajomość informacji o stanie systemów
energetycznych na rozległym obszarze
3. Przechowywanie energii elektrycznej
4. Transport elektryczny (głównie PEV)
5. Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI)
6. Zarządzanie zasobami rozproszonymi
7. Bezpieczeństwo sieci (Cyber Security)
8. Komunikacja między systemami (interoperability)

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

4. Produkcja końcowych odbiorników energii umożliwiających integrację z
inteligentnymi sieciami zasilającymi (smart end-use devices).
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Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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Jak Smart Grid może przyczynić się do
oszczędności energii
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4. Rozpoznanie inicjatyw dotyczących inteligentnych
systemów pomiarowych

Nazwa programu
7. Program Ramowy

Inteligentna Energia Europa (IEE)

Opisy istotne pod kątem inteligentnych mierników
Nie zidentyfikowano podmiotu polskiego biorącego udział w programach
7. PR na temat SM.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pełni rolę Narodowego
Punktu Kontaktowego (National Contact Point).

Concerted Action ESD
Concerted Action EPBD
Europejska Platforma Technologiczna SM

KAPE S.A. uczestniczy w SmartRegion.
Jedno z zagadnień w CA ESD dotyczy interpretacji art. 13 ESD.
Udział PSE S.A.

IEA Implementing Agreements

Nie zidentyfikowano podmiotu polskiego biorącego udział w programie.

SmartGrid Forum

Nie zidentyfikowano podmiotu polskiego biorącego udział w programie.

Europejska Inicjatywa Sieci Energetycznych
(European Electricity Grid Initiative)
Europejska Koalicja w sprawie Inteligentnych
Mierników
Plan SET (Strategic Energy Technology Plan) w
zakresie SM
Narodowy program R&D
Narodowy Program Sieci inteligentnych (jeśli
istnieje)

Nie zidentyfikowano podmiotu polskiego biorącego udział w programie.
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Aktywny udział odbiorcy końcowego w wytwarzaniu i zużyciu energii
(aktualne sygnały cenowe)
Sterowanie popytem po stronie odbiorcy (DSM)
Możliwość sterowania napięciem u odbiorców odległych
Ograniczenie strat przesyłu i dystrybucji
Rozwój technologii niskoemisyjnych (małe CHP, RES)
Możliwość wykorzystania źródeł rozproszonych (wytwarzanie + usługi
systemowe)
Integracja układów magazynowania energii
Dynamiczne zarządzanie siecią
Skuteczniejsza automatyka sieciowa
Zwiększenie odporności sieci na katastrofy naturalne
Lepsza komunikacja pomiędzy uczestnikami rynku (dostawcy-odbiorcy)

21-22.03.2011

Nie zidentyfikowano podmiotu polskiego biorącego udział w programie,
Oddziaływanie poprzez podmioty biorące udział lub zainteresowane
udziałem w pracach związanych z Smart City.
Nie wspomaga bezpośrednio SM (AMI).
Nie istnieje.
Prowadzone są prace koordynacyjne przy udziale MG i URE.

6. Wprowadzanie mapy drogowej
W chwili obecnej nie da się określić podmiotu, który
przejąłby na siebie ciężar wdrażania mapy drogowej
w Polsce.
Można sugerować, aby podmiotem takim zostało URE.

Niezbędne zaangażowanie wszystkich głównych stakeholderów
wprowadzania mapy drogowej w Polsce
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21-22.03.2011
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6. Wprowadzanie mapy drogowej - cd


Potrzebne i dostępne zasoby oraz czynniki do wdrażania mapy
drogowej w Polsce
 Wystarczające umiejętności i narzędzia potrzebne do przygotowania mapy,
 Ograniczone środki finansowe,
 Potrzeba dużego zaangażowania MG i URE oraz potrzeba dużego
zaangażowania TSO, DSO - ograniczone możliwości wykorzystania zasobów
ludzkich instytucji publicznych (MG, URE).
 Potrzebne odpowiednie dane i narzędzia analityczne wspierające analizę niedostateczne ogólnodostępne dane statystyczne oraz potrzeba rozwoju
narzędzi analitycznych.
 Dobre rozeznanie rynku przez DSO.
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Promocja i upowszechnienie (workshopy, konferencje.
Spotkania bilateralne z głównymi udziałowcami. Artykuły w prasie
codziennej i naukowej. Spotkania bilateralne z głównymi
udziałowcami. Informacja w masmediach np. radio, telewizja,
Workshopy ukierunkowane na wybrane grupy odbiorców)
Niezbędne monitorowanie roadmapy

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Rola KAPE z uwagi na posiadane zasoby finansowe
jest ograniczona i może ograniczać się do działań
przewidzianych w programie SmartRegions, a więc
głównie do promocji mapy w czasie trwania programu.

INTELIGENTNE SIECI
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7. Narodowe „platformy” inteligentnych
systemów pomiarowych - zadania
Najważniejsze zadania
Przeprowadzenie zadania przez istniejącą platformę
Realizowane powszechnie upowszechnienie projektów
Doradztwo dla decydentów politycznych oraz
zapewnienie wkładu do projektów, inicjatywy, oraz innych pilotażowych (przez OSD).
Przygotowywania do udziału w innych projektach
instytucji krajowych i unijnych (np. SET-plan)
krajowych i międzynarodowych.
Współpraca między głównymi stakeholderami na
Umożliwienie oraz monitorowanie etapu wdrażania
zapewniając przy tym efektywne wykorzystanie zasobów, poziomie lokalnym, regionalnym (OSD) i narodowym.
Potrzeba dalszej intensyfikacji.
tak prywatnych jak i publicznych
Zachęcanie do zwracania uwagi na terminową realizację
projektów dzięki czemu potencjał techniczny, bariery
regulacje i handlowe nie będą ominięte
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8. Wstępny harmonogram wdrażania mapy
drogowej inteligentnych sieci pomiarowych



Planowanie
Planowanie ii przygotowanie
przygotowanie

Visioning
Visioning

•
•
•
•

• Określenie początkujących grup współudziałowców
i ekspertów
• Wstępne określenie zasobów (prawnych,
regulacyjnych, ludzkich, technicznych)

Osiągnięcie konsensusu
Określenie ciała prowadzącego (np. SM Platforma, Komitet Sterujący)
Określenie zasięgu, ograniczeń, wdrażanie przepisów
Poszukiwanie połączeń i koordynacja z innymi powiązanymi projektami
• Określenie warunków dla pierwszego projektu pilotażowego
• Przeprowadzenie warsztatu w celu identyfikacji dalekosiężnych
celów
• Przeprowadzenie regionalnie warsztatów mobilizacyjnych

Rozwój mapy
mapy drogowej
drogowej • Ocena potencjalnego udziału technologii
 Rozwój
• Przeprowadzenie warsztatu(ów) w celu określenia potrzebnych
technologii, polityki i horyzontów czasowych

• Stworzenie mapy drogowej; uruchomienie procesu jej realizacji
Wdrażanie ii korekta
korekta
 Wdrażanie
• Planowanie i koordynacja małych oraz średnich projektów
pilotażowych
• Powtórne rozważenie priorytetów i terminów oraz realizacja projektów pilotaż. i zdobywanie
doświadczenia
• Stworzenie centrów doskonałości oraz przeprowadzanie przeglądów, konsultacje i wymiana
doświadczeń
• przyciąganie nowych uczestników i powiększanie skali istniejących projektów
• Rozpoczynanie nowych projektów oraz zakończenie dużych projektów demonstracyjnych
•21-22.03.2011
Śledzenie i wprowadzenie zmian w mapie drogowej
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Powszechny szeroki udział w dyskusji na temat rozwoju
AMI.
Potrzeba zwiększenia wymiany informacji i
doświadczeń między platformami.
Udział w przygotowaniu całego łańcucha dostaw
towarów i usług AMI.

Określenie i promocja możliwości współpracy na
wszystkich etapach łańcucha innowacji włączając w to
dostęp do źródeł finansowych
Zadanie wymagające dalszej intensyfikacji.
Angażowanie odbiorców końcowych oraz zwiększanie
świadomości korzyści inteligentnych sieci i mierników
wśród społeczeństwa
Tworzenie technicznych grup roboczych oraz zapewnienie Istniejące potencjalne duże możliwości wsparcia
nowych inicjatyw w miarę rozwoju rynku AMI.
wsparcia dla tworzenia innych grup roboczych lub
doradczych, które mogłyby odpowiadać na
zapotrzebowanie innych stakeholderów oraz UE

INTELIGENTNE SIECI

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Korzyści i alokacja kosztów
Korzyści netto
(wraz z kosztami
zewnętrznymi)

Problem z
identyfikacją
i alokacją
korzyści
Korzyści
dostawców
urządzeń i
odbiorców

Korzyści
środowiskowe

Koszt głównie
dla DSO
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9. Przewidywany koszt osiągnięcia celu
Scenariusz kosztów zakupu liczników
inteligentnych

Koszty całkowite

[mln PLN]
Scenariusz
Scenariusz
optymistyczny
pesymistyczny
Logistyka I koszt zarządzania projektem
375
484

28

Systemy IT
Instalacja liczników inteligentnych

250
1 193

500
1 989

Liczniki inteligentne, routery I
koncentratory
Razem

6 047

7 201

7 865

10 174

Źródło: Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru energii w Polsce. Instytut Energetyki. Oddział Gdańsk, 2010.
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Wnioski
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Korzyści dla
systemu

Inwestycje

Rozwój sieci inteligentnych stwarza przesłanki techniczne, ekonomiczne i społeczne do
rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych.
Kraje, które będą leaderami w technologiach sieci inteligentnych stworzą istotną
przeciwwagę rynkową w stosunku do krajów producentów nośników energii.
Rozwój sieci inteligentnych wymaga posiadania zawansowanych technologii z zakresu
wytwarzania źródeł rozproszonych, technik ITC, energoelektroniki i systemów
sterowania. W Polsce żadna z tych technologii nie jest rozwinięta w stopniu
umożliwiającym działanie podmiotów krajowych na rynkach światowych.
Rozwojowi sieci inteligentnych muszą towarzyszyć prace regulacyjne na rynku energii,
głównie stwarzające równe warunki funkcjonowania energetyki zcentralizowanej i
rozproszonej oraz rozwoju inteligentnego opomiarowania. Horyzont czasowy takich
zmian jest dłuższy niż rok 2020…2030.
Inteligentne sieci energetyczne mogą przyczynić się pośrednio do realizacji celów „3x20”
nie mniej stanowić będą tylko narzędzie do realizacji celów, którego skuteczność może
być wykazana jedynie w całkowicie nowym otoczeniu prawnym i regulacyjnym
energetyki. Trzeba jednak zauważyć, że tylko szybki rozwój sieci inteligentnych w
Polsce umożliwi założenie, że będą one znaczącym środkiem realizacji celów Pakietu
klimatyczno-energetycznego.
O tempie rozwoju sieci inteligentnych w Polsce decydować będzie w dużej mierze
alokacja korzyści i kosztów pomiędzy przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców
końcowych.
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Grzegorz BENYSEK
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Magazynowanie energii a Sieci Inteligentne

Sieci Inteligentne – idea
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Czego chce sektor energetyczny:


Stabilnego systemu, odpornego na zakłócenia, przewidywalnego,
przyjaznego odbiorcy końcowemu & niezależnego od odbiorcy
końcowego.

Czego chcą odbiorcy końcowi:




Chcą, aby ich urządzenia pracowały poprawnie – innymi słowy, chcą
dobrej jakości energii oraz wysokiej niezawodności dostawy
(szczególnie odbiorcy przemysłowi ponoszą największe starty tytułem
złej jakości dostarczanej energii).
Chcą najtańszej, jak to tylko możliwe, energii – chcą płacić możliwie
najniższe rachunki za energię (produkcja energii on-site, efektywne
jej wykorzystanie).

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Warszawa,
września 2012
2012
Warszawa, 18 wrześ
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Instytut Inż
Inżynierii Elektrycznej

Potrzeba tworzenia Sieci Inteligentnych wynika m.in. z faktu zmieniającej
Potrzeba
tworzenia Sieci Inteligentnych wynika m.in. z faktu zmieniającej
się struktury systemu elektroenergetycznego. System ze
się struktury systemu elektroenergetycznego. System ze
scentralizowanego przekształca się w system zdecentralizowany, w
scentralizowanego
przekształca
się bądź
w system
zdecentralizowany,
w
którym coraz większą
rolę odgrywają,
będą odgrywać
źródła
którym
coraz większą
rolę
odgrywają,
bądź
odgrywać źródła
rozproszone
i aktywni
odbiorcy
końcowi
tzw.będą
prosumenci.
rozproszone i aktywni odbiorcy końcowi tzw. prosumenci.
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Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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System Elektroenergetyczny
Funkcjonowanie
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

VX

I

Vs

X /2

Vr
X /2

HTSC

I

Vx
Vs

Vr

Źródło: Opracowanie własne

Generacja rozsiana
Problemy
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Fluktuacje mocy na wyjściu instalacji wiatrowej: po lewej, struktura instalacji –
600 kW DFIM, (pitch-control); po prawej, przebiegi mocy wyjściowej
Źródło: G. Benysek, Power Electronics in Smart Electrical Power Systems, Springer Londyn 2007
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Problemy
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Źródło: G. Benysek, Power Electronics in Smart Electrical Power Systems, Springer Londyn 2007

Generacja rozsiana
Problemy
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Zmiany napięcia w funkcji mocy wyjściowej instalacji wiatrowej (okres pomiarowy
13 dni, wartości średnie 1 min.)
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Generacja rozsiana

Przebiegi prądów i napięć (przekroczenie współczynnika asymetrii powyżej 2% w
powiązaniu z zapadem napięcia) – wyłączenie linii technologicznych
Źródło: G. Benysek, Ekspertyza na temat jakości zasilania w…, Zielona Góra 2010
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Kondycjonowanie energii

Podstacja
sprzęgająca
farmę wiatrową

Moc
wyjściowa

„Wygładzony” odpływ
instalacji wiatrowej

Farma wiatrowa

Moc
wyjściowa

Zasobnik
energii

Czas

Źródło: Opracowanie własne

Czas
Wyjście falownika

Moc
wyjściowa

Przekształtnik
energoelektroniczny
2-kierunkowy
AC-DC

Odpływ farmy
wiatrowej

Czas

Generacja rozsiana
Kondycjonowanie energii

odbioru

Instytut Inżynierii Elektrycznej

0.40
0.20
0.00
-0.20
-0.40
0.20

iAo

www.iee.uz.zgora.pl

Prady [kA]
iBo

iCo
Przebiegi prądów
obciążenia

iBs

iAs

iCs

0.10

Przebiegi prądów
sieci

0.00
-0.10

-0.20
t [s] 0.480

0.490

Źródło: Opracowanie własne
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Układ przesyłowy
pośredni MV

Instytut Inżynierii Elektrycznej

sieci

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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Generacja rozsiana

0.500
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0.520

0.530

0.540
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Kondycjonowanie energii

[ j.w. ]

Instytut Inżynierii Elektrycznej
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
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www.iee.uz.zgora.pl

Uac

Uacref

t = 1 s, 70 % zapad napięcia

Pk

Ps

Pkref

Przebiegi mocy
czynnej

0.040
0.020
0.000
2.00

Qk

[ MVar ]

1.50

Przebieg mocy
biernej

1.00
0.50
0.00
-0.50

t [s]

0.00

0.40

Źródło: Opracowanie własne
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Systemy Magazynowania Energii
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Do korzyści wynikających ze stosowania Systemów Magazynowania
Energii (SME) można zaliczyć m.in.:
Przychody tytułem sprzedaży energii. Tania energia, dostępna w okresach
niewielkiego na nią zapotrzebowania, przechowywana w SME może być
sprzedawana w późniejszym czasie, po wyższej cenie.
Poprawę jakości energii oraz przepustowości. SME mogą być
wykorzystywane przy kompensacji harmonicznych, zapadów i zaników
napięcia oraz stabilizacji częstotliwości. Magazynując energię w czasie
niewielkiego na nią zapotrzebowania (off-peak), a następnie rozładowując
SME w okresie dużego zapotrzebowania na energię prowadzi do
odciążania linii (zwiększanie przepustowości) – w rezultacie możliwe jest
przesuwanie w czasie inwestycji sieciowych.

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

[ MW ]

0.060
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Generacja rozsiana

Poprawę funkcjonalności oraz opłacalności generacji rozsianej. Energia
elektryczna w sytuacji niewielkiego obciążenia oraz niskich cen energii
jest magazynowana, a w sytuacji dużego zapotrzebowania oraz wysokich
cen sprzedawana. Dodatkowo SME ograniczają zjawisko odłączania
układów generacji rozsianej od systemu elektroenergetycznego.

57

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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Systemy Magazynowania Energii
Wybrane technologie – baterie
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

2 MW bateria akumulatorów; przeznaczenie: poprawa niezawodności
zasilania fabryki mikroprocesorów; czas podtrzymania: 15 s; czas
zwrotu inwestycji: mniej niż dwa lata; lokalizacja: dolina krzemowa, USA
Źródło: National Geographic

Systemy Magazynowania Energii
Wybrane technologie – masy wirujące
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

20 MW masy wirujące; przeznaczenie: regulacja częstotliwości;
lokalizacja: Stephentown, Nowy York
Źródło: National Geographic
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Wybrane technologie – SMES
www.iee.uz.zgora.pl

Instytut Inżynierii Elektrycznej

zmagazynowana energia:
1 MW / 3 s

Źródło: General Electric

Systemy Magazynowania Energii
Wybrane technologie – ogniwa paliwowe
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

przeznaczenie: poprawa profilu
napięciowego,
poprawa niezawodności
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Systemy Magazynowania Energii

2 MW system ogniw paliwowych;
przeznaczenie: poprawa niezawodności, stabilizacja sieci
Źródło: AREVA
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Wpływ infrastruktury ładowania EV na obciążenie SEE
moc [MW], 10000 MW/div

100

moc osiągalna (56510 MW)

ograniczenia systemowe

minimalna
rezerwa mocy

rezerwa mocy

zniechęcanie

80

dobowe obciążenie SEE (z EV)
60

dobowe obciążenie SEE (bez EV)
40

zachęcanie
udział OZE w dolinie

moc OZE (9678 MW)

godziny

00:00:00
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00

oddziaływanie
OSD na OSEV

20

0

Dobowe obciążenie polskiego systemu elektroenergetycznego (okres zimowy 2025 r.) z uwzględnieniem
obciążenia systemem ładowania EV (1mln EV/30kWh) na tle natężenia ruchu miejskiego
Źródło: Opracowanie własne

Mobilne SME
Struktura komunikacyjna systemu
Instytut Inżynierii Elektrycznej

Źródło: Ekoenergetyka
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www.iee.uz.zgora.pl

natęzenie ruchu miejskiego [%]

Instytut Inżynierii Elektrycznej

koszt energii

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
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Mobilne SME

www.iee.uz.zgora.pl

Wpływ infrastruktury ładowania EV na obciążenie SEE
Instytut Inżynierii Elektrycznej

moc [MW]

www.iee.uz.zgora.pl

Dobowe obciążenie systemu energetycznego
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15000

godzina

- liczba EV: 1 mln
- bateria EV: 30 kWh
- tryb ładowania: prąd 10 h

(1) – obciążenie systemu bez uwzględnienia ładowania EV
(2) – obciążenie systemu z uwzględnieniem EV (współczynnik jednoczesności 0.5)
(3) – obciążenie systemu z uwzględnieniem EV (współczynnik jednoczesności 1,
ograniczenie systemowe czasu ładowania do godz. 21.30 – 7.30)
Źródło: Opracowanie własne

Mobilne SME
Technologia V2H
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl
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(1)

17000
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Mobilne SME

Terminal
V2H

Źródło: Opracowanie własne
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Mobilne SME
Technologia V2G
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

OSD
WLZ
0, 4 kV

PCC

kWh

MPS

Sieć
Dystrybucyjna

ES

EO

EEV

OSEV
EV

O
<U

y

ucyjn

stryb

dy
bszar

kWh

Terminal
V2G

Źródło: Opracowanie własne

Mobilne SME
Infrastruktura ładowania elektrycznych autobusów – V2G?
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Napięcie wejściowe 400 VAC
Napięcie wyjściowe 700 VDC
Moc maksymalna 120 kVA
Sprawność >90%
Współczynnik mocy 0.99

Zmagazynowana
ok. 120 kWh
energia

Źródło: Ekoenergetyka, Opracowanie własne

Grzegorz BENYSEK
Instytut Inżynierii Elektrycznej

www.iee.uz.zgora.pl

Mexico - Taxco
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INTELIGENTNE SIECI A PRAWO DO
PRYWATNOŚCI

Inteligentne sieci - rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
Konferencja, Warszawa 18.09.2012 r.

STANY ZJEDNOCZONE/KANADA

•

Prawo do prywatności silnie zakorzenione w sferze prawnej i kulturowej

•

Przetwarzanie danych w AMI przedmiotem zorganizowanych akcji obywatelskich („Say no to smart meters”)

•

Prawodawstwo stanowe: opt – out (prawo do odmowy instalacji inteligentnego licznika)

•

Systemy inteligentnych sieci powinny uwzględniać zasady ochrony prywatności w ich ogólnej strukturze zarządzania
projektem i proaktywnie osadzać wymogi prywatności w ich konstrukcji, w celu zapobieżenia występowaniu zdarzeń
zagrażających prywatności

•

Systemy inteligentnych sieci muszą zapewnić, że prywatność jest domyślna – powinna uwzględniać tryb "brak działań” (no
action required) wymaganych dla ochrony własnej prywatności

•

Systemy inteligentnych sieci muszą uczynić prywatność podstawową funkcjonalnością w zakresie ich projektowania i
architektury

•

Systemy inteligentnych sieci muszą unikać niepotrzebnych kompromisów pomiędzy prywatnością a uzasadnionymi celami
projektów inteligentnych sieci

•

Systemy inteligentnych sieci należy osadzić prywatności end-to-end (tj. uwzględniającej pełny łańcuch pośredników
biorących udział w komunikacji), w całym cyklu życia każdej zgromadzonej danej osobowej

•

Systemy inteligentnych sieci muszą być widoczne i przejrzyste dla konsumentów - zaangażowanych w wiarygodne
(accountable) praktyki biznesowe - w celu zapewnienia, że nowe systemy działają zgodnie z określonymi celami

•

Systemy inteligentnych sieci muszą być zaprojektowana z poszanowaniem prywatności konsumentów, jako podstawowego
wymogu stojącego u ich podstaw

Porozumienie pomiędzy Information & Privacy Commissioner of Ontario a SDG&E (marzec 2012)

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Dr Mariusz Swora, Katedra PPG WPiA UJ w Krakowie

INTELIGENTNE SIECI
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UNIA EUROPEJSKA – SOFT LAW
•

Rekomendacja Komisji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przygotowań do rozpowszechnienia
inteligentnych systemów pomiarowych (2012/148/UE)

•

Stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z 8 czerwca 2012 r. dotyczące
Zaleceń Komisji w sprawie przygotowań do rozpowszechnienia inteligentnych systemów
pomiarowych

•

Opinia zespołu roboczego ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych, powołany na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE nr 12/2011 z 4 kwietnia 2011 r. w
sprawie inteligentnego pomiaru zużycia (smart metering)

•

The Task Force Smart Grids Expert Group 2 report on “Essential Regulatory Requirements
and Recommendations for Data Handling, Data Safety, and Consumer Protection” version
1.0., z dnia 5 grudnia 2011 r.

•

ENISA, Smart Grid Security, Recommendations for Europe and Member States, 2012.07.01.

REKOMENDACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
(2012/148/EU)

•

Wzór oceny skutków regulacji dla ochrony danych osobowych w SG

•

Data protection by design oraz data protection by default

•

Środki ochrony danych (adekwatność, proporcjonalność, usprawiedliwiony cel zgodnie z dyrektywą 95/46/UE,
ocena w jakim zakresie przetwarzanie danych w SG jest niezbędne)

•

Bezpieczeństwo przetwarzania (architektura podporządkowana bezpieczeństwu, kodowane kanały, standaryzacja
etc.)

•

Tożsamości i danych kontaktowych administratora danych

•

Celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania;

•

Okresie przez który dane będą przechowywane

•

Prawie dostępu, poprawy i usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą oraz prawie
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE DOSTARCZENIA INFORMACJI o:

•

Prawie wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych i danych kontaktowych takiego organu

•

Odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych

•

Wszelkie innej informacje niezbędne do zagwarantowania uczciwego przetwarzania wobec podmiotu którego
dane dotyczącą, mając na uwadze szczególne okoliczności w jakich dane są zbierane.

INTELIGENTNE SIECI

PODSUMOWANIE
Prawo do prywatnoś
bezwzględnej bariery dla wdraż
wdrażania inteligentnych
prywatności nie stanowi bezwzglę
sieci

•

Bezspornym w tej chwili jest konieczność
konieczność wdraż
wdrażania przez podmioty zaangaż
zaangażowane
zasad data protection by design i data protection by default

•

W UE nie został
została rozstrzygnię
rozstrzygnięta kwestia opt – out (poza Holandią
Holandią); w ró
różnych
pań
państwach kwestia prywatnoś
prywatności ma ró
różną wagę
wagę w dyskusji dotyczą
dotyczącej wdraż
wdrażania
inteligentnych sieci

•

W przyszł
bienia dorobku UE w zakresie ochrony
przyszłości moż
można spodziewać
spodziewać się
się pogłę
pogłębienia
danych osobowych w systemie inteligentnych sieci

•

Tajemnica pomiaró
pomiarów?

•

Konieczność jasnego zdefiniowania ról poszczególnych podmiotów w systemie
ochrony danych osobowych (z punktu widzenia zasad przetwarzania danych) w
inteligentnych sieciach

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

•

Dzię
Dziękuję
kuję za uwagę
uwagę
mariusz.swora@uj.edu.pl
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Wdrożenie inteligentnych sieci
Case study

Warszawa, 18 września 2012

Nowe technologie i przemiany społeczne
katalizatorem zmian na rynku energii
• Nowy model wytwarzania energii:
• rosnący udział źródeł rozproszonych i rozsianych
• dążenie do samodzielności energetycznej
odbiorców energii
• Rozproszone magazyny energii
• nowe technologie podnoszące efektywność
systemu
• Wzrost efektywności wykorzystywania energii
• Inteligentne budynki / HAN
• Samochody elektryczne

Niezbędne jest dostosowanie infrastruktury sieciowej i sposobu
działania firm dystrybucyjnych do nowego kształtu rynku energii

66

Główne wyzwania dla Energa-Operator
Oczekiwania
interesariuszy

• Poprawa niezawodności, bezpieczeństwa i jakości dostaw
• Zwiększenie elastyczności systemu

Prawo
unijne i
krajowe

• Aktywizacja odbiorców
• optymalizacja wykorzystania energii, szczególnie w
szczycie zapotrzebowania
• produkcja energii w źródłach rozproszonych i
rozsianych
• Optymalizacja posiadanych zasobów, redukcja kosztów

„Wizja wdrożenia Sieci Inteligentnej
w Energa-Operator”

Sieć dystrybucyjna i powiązane z nią
technologie informatyczno-telekomunikacyjne
integrujące w sposób inteligentny działania
uczestników procesów wytwarzania, przesyłu,
dystrybucji i wykorzystywania energii elektrycznej
w celu poprawy niezawodności i efektywności
dostaw oraz zaangażowania odbiorców

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Rozwój
generacji
rozproszonej

• większa integracja źródeł rozproszonych
(głównie OZE) z siecią

INTELIGENTNE SIECI

Oczekiwane zmiany w sposobie funkcjonowania
sieci dystrybucyjnej

w wytwarzanie energii i podnoszenie
efektywności energetycznej.
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Kluczowe obszary rozwoju sieci inteligentnych w
Energa-Operator

1

2

Aktywny
Odbiorca
Stworzenie warunków
dla aktywizacji odbiorców
w zakresie użytkowania
i wytwarzania energii

4

3

Inteligentne
sterowanie siecią

Jakość
dostaw

Poprawa niezawodności
zasilania odbiorców i
jakości dostarczanej energii

Zaawansowane zarządzanie
i sterowanie siecią w warunkach
dynamicznego rozwoju
generacji rozproszonej

Inteligentny Operator Systemu Dystrybucyjnego
Optymalne wykorzystanie i rozwój zasobów majątkowych oraz organizacyjnych OSD

5

Technologia informatyczno-telekomunikacyjna
Rozwój technologii informatyczno-telekomunikacyjnych

Wdrożenie inteligentnych liczników w
Energa-Operator
Zakres projektu
Obszar wdrożenia AMI

Podstawowe informacje
na temat projektu
• Projekt AMI:
• ok. 2,5 mln odbiorców komunalnych
(taryfy G)
• ok. 290 tys. odbiorców biznesowych
(taryfy C1)
• Zaawansowanie projektu:
• Zainstalowano ok. 100 tys. liczników
w Kaliszu, okolicach Drawska
Pomorskiego i na półwyspie Helskim
• Trwają prace nad integracją
komunikacyjną liczników

Wdrożenie systemu w Energa-Operator jest największym tego typu,
obecnie realizowanym projektem w Polsce

68

Czym jest Mapa Drogowa?

Jaki jest cel projektu?

• Dokument opisujący:

• Wsparcie realizacji celów EOP
poprzez:

o Co: priorytety technologiczne i
systemowe

• przyspieszenie realizacji
celów („wcześniej” niż 2020)

o Jak: strategia integracji,
skalowalności,
interoperacyjności
o Kiedy: określenie i
prioritetyzacja projektów
• Dokument bazujący na analizie
ekonomicznej poszczególnych
inicjatyw (business cases)

• Lepsza integracja projektów
strategicznych realizowanych w
spółce
• Wsparcia realizacji celów na
poziomie Grupy Energa

Perspektywa klienta w pracach nad
Mapą Drogową
Obszary zdefiniowane w
Wizji rozwoju ISE

1

2

Aktywny
Odbiorca

Jakość dostaw

Obszary realizacji projektu
Mapy Drogowej

Wprowadzanie nowych
usług

Jakość usługi dystrybucyjnej
i obsługi klienta

3

Inteligentne
sterowanie

Integracja sieci
dystrybucyjnej z OZE

4

Inteligentny
OSD

Podniesienie efektywności
OSD

5

Technologia
informatycznotelekomunikacyjna

• Poprawa efektywności
energetycznej
• Rozwój mikro wytwarzania
• Poprawa niezawodności sieci
• Ograniczenie zakresu awarii
• Lepszy dostęp do informacji
• Zwiększenie możliwości przyłączania
OZE do sieci
• Poprawa bezpieczeństwa pracy sieci
• Redukcja kosztów operacyjnych
• Ograniczenie tempa wzrostu stawek
dystrybucyjnych

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

o Gdzie: wybór obszarów sieci

• poprawę efektu realizacji
celów („lepiej” przed 2020)
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Kolejny krok - „Mapa Drogowa” – praktyczny plan
wdrożenia do 2020 roku

Wybór technologii w celu realizacji celów
zdefiniowanych w powyższych obszarach
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Pilotaż w obszarze wybranych elementów sieci
inteligentnych
Projekt „Inteligentny Półwysep Helski”

Zakres projektu:
•Pełne wdrożenie inteligentnych liczników
•Wdrożenie rozwiązań DMS do
monitorowanie sieci nn (SCADA nn)
•Automatyczne wykrywanie i lokalizacja
miejsca uszkodzenia
•Automatyczna rekonfiguracja sieci
•Zaawansowany system kontroli i regulacji
napięcia w sieci SN
•Wizualizacja sieci w układzie
geograficznym
•Integracja z systemem GIS
• Umożliwienie pracy wyspowej systemu
dystrybucyjnego
• Stworzenie podstaw do świadczenia
nowych usług i integracji z generacją
rozsianą

Od inteligentnych liczników do
inteligentnego regionu

Inteligentne
liczniki

Inteligentna
sieć

Mapa Drogowa wdrożenia sieci inteligentnych

Inteligentny
Półwysep

Inteligentne
Pomorze

Pomorskie Forum Inteligentnej Energetyki
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Od inteligentnych liczników do
inteligentnego regionu

POMORSKIE FORUM INTELIGENTNEJ ENERGETYKI
Debaty

Seminaria

Publikacje

ENERGA SMART LAB
Konferencje

Warsztaty

Działania animacyjne

Parki NaukowoTechnologiczne

Przedsiębiorcy

Uczelnie
ENERGA

Spółki
GK ENERGA

JST

Wsparcie dla tworzenia konsorcjów

Konsorcjum
zadaniowe
Konsorcjum
zadaniowe
Konsorcjum
zadaniowe

Instytucje naukowobadawcze

PROJEKT
PROJEKT

PROJEKT

ENERGA SMART LAB
ENERGA S.A.
ENERGA
OPERATOR
ENERGA
Agregator

ENERGA
OBRÓT
ENERGA BIO

ENERGA
WIND

ENERGA
Oświetlenie
ENERGA
Hydro

Przedsiębiorcy

Konsorcjum
Zadaniowe
Programu
Priorytetowego
ISE

Projekt
Inteligentny Półwysep
Helski / ISE

Uczelnie
Instytucje naukowobadawcze

JST

Konsorcjum zadaniowe , któ
będzie skł
składał
adało wniosek o środki w ramach
które bę
Programu Priorytetowego ISE z NFOŚ
NFOŚiGW dla Inteligentnego Pó
Półwyspu Helskiego

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Pierwsze konsorcjum zadaniowe
w ramach ENERGA SMART LAB

Dziękuję za uwagę

Rafał Czyżewski
rafal.czyzewski@energa.pl
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Inteligentne sieci, rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju
Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa
18 września 2012 r.

Wpływ inteligentnych sieci na system
regulacji podsektora elektroenergetycznego
prof. Waldemar Skomudek
Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami
dr Mariusz Swora
Uniwersytet Jagielloński, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Inteligentne sieci, rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
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1

Warszawa, 18 września 2012 r.

Wartość wskaźnika PKB (%) .
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Inteligentne sieci, rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
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Ropa
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Węgiel
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0%

Polska

UE

Świat

(!) „+” konieczna rozbudowa
sieci elektroenergetycznych

• Pakiet klimatyczny – redukcja CO2
• Konieczność wycofania do roku 2020 ok. 5 GW mocy z istniejących źródeł
energetyki konwencjonalnej
• Konieczność wybudowania od 6,5 do 8,0 GW nowych mocy w źródłach
konwencjonalnych

3
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Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
Zmiany rynku energii
elektrycznej w Polsce:

E-Energy

- od pasywnych do
aktywnych transakcji
na rynku -

Prosument
Inteligentny
pomiar energii
Modyfikacja rozwiązań
taryfowych

Poprawa świadomości użytkowania
energii, efektywność przepływów
energii w sieci, integracja OZE,
obniżenie kosztów energii

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

20%

Jądrowe

4
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Dokonujące się zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce prowadzą do
przekształcenia strategii inwestycyjnej z energetyki wielkoskalowej na energetykę
rozproszoną.
Sieci inteligentne (smart grid) to technologia, która przyspiesza uniwersalizację
technologii wytwórczych w obszarze energetyki odnawialnej oraz innowacyjnych
technologii rynku energii elektrycznej (DSM, V2G, magazynowanie itp.).
Smart grid ma potencjalnie wpływ na wzrost bezpieczeństwa krajowego systemu
elektroenergetycznego oraz na proces zarządzania energią elektryczną w warunkach
konkurencji.
Smart grid – koncepcja szczególnie pożądana w sytuacji, gdy krajowe sieci przesyłowe
i dystrybucyjne borykają się z poważnym niedostatkiem infrastruktury sieciowej, a
generacja konwencjonalna dużym prawdopodobniej nie będzie w stanie zrównoważyć
potencjalnego deficytu energii elektrycznej w kraju po 2015 roku.
5
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Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
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Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
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Inteligentne sieci, rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Czy Smart Grids wpisuje się w
obecny system regulacji
podsektora
elektroenergetycznego?
Czy mamy do czynienia z
dylematem regulacyjnym w
odniesieniu do inwestycji i
innowacji w kontekście
współczesnych wyzwań
rynkowych?
6
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- dobrobyt społeczny
- innowacyjność
- efektywność kosztowa
OSD

Model regulacji – jest
pochodną oczekiwań
interesariuszy

Środowisko
naturalne/opinia
publiczna

- zwrot na kapitale/niskie
koszty, a wysokie
przychody
- niskie ryzyko/mała
wariancja zwrotu na
kapitale
- strategia spółki –
innowacyjność, nowe
produkty

Pracownicy
Społeczności lokalne

- niskie zużycie surowców
- niska emisja/mało odpadów - jakość dostarczonej energii wpływa
- motywacja do korzystania z na atrakcyjność inwestycyjną regionu
(przemysł, budownictwo)
najbardziej ekologicznych
wyższa
jakość energii = wyższa
źródeł energii
jakości życia

- dobre warunki pracy
- adekwatne
wynagrodzenie
- stabilność
zatrudnienia 7
- niechęć do zmian

Inteligentne sieci, rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Koszt uzasadnione (zł)

Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego

Dozwolony poziom
kosztów (regulacja)
Możliwa redukcja
kosztów

Koszty zarządzania
siecią (optymalne)

Rozwój sieci

3…5 lat

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

- niskie ceny/koszty
użytkowania
- niezawodność
- usługi dodatkowe
- jakość obsługi
- zróżnicowane preferencje w
zakresie jakości (odbiorcy
w gosp. dom./przemysłowi

Właściciele/OSD

Regulator

INTELIGENTNE SIECI

Konsumenci
(nabywcy)

t

Schematyczne ujęcie spodziewanych korzyści wynikających z redukcji kosztów
wskutek zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu siecią

8
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Inteligentne sieci, rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
Zatem, model taryfy powinien:
● odzwierciedlać oszczędności energii elektrycznej i kosztów w sieci uzyskane dzięki
działaniom po stronie popytu, podejmowanym w odpowiedzi na popyt oraz
rozproszonemu wytwarzaniu, łącznie z oszczędnościami wynikającymi z obniżenia
kosztu dostawy lub inwestycji w sieć oraz optymalizacji funkcjonowania sieci,
● umożliwiać operatorowi sieciowemu oferowanie usług i taryf systemowych w
ramach reagowania na popyt, zarządzania popytem i rozproszonego wytwarzania
na zorganizowanych rynkach energii elektrycznej,
● umożliwiać oferowanie taryf dostępu do sieci pozwalających na dynamiczną
wycenę energii elektrycznej w celu reagowania na zapotrzebowanie odbiorców
końcowych (ustalanie krytycznych cen szczytowych, ustalanie cen w czasie
rzeczywistym, rabaty w godzinach szczytu).
9
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Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
Nowe wyzwania dla regulacji podsektora
Aspekty strategiczne
• Efektywność i jakość
• Przewidywalność
• Gwarancja zwrotu na inwestycji
• Innowacyjność

Aspekty operacyjne
• Prostota i przejrzystość

Nowy model regulacji
(obiektywny, transparentny
efektywny ekonomicznie,
technicznie i społecznie, stabilny)

• Obiektywizm
• Model funkcjonowania OSD
• Schemat regulacji

76

10

Kraj

Okres
regulacji

Moment
zatwierdzenia

Systemy motywacyjne

1.

Niemcy

5 lat

ex-ante

Element motywacyjny dot. redukcji kosztów;
element jakościowy zwiększa lub obniża
wartość przychodu regulowanego.

ex-ante

Elementy motywacyjne w zakresie
efektywności, jakości świadczonych usług,
redukcji strat sieciowych, przyłączania
generacji rozproszonej, wspiera
innowacyjność.

ex-ante

Elementy motywacyjne w zakresie
efektywności, jakości świadczonych usług
(ciągłość zasilania, jakość energii
elektrycznej, jakość obsługi klienta).

ex-ante

W okresie regulacji wprowadzono
modyfikacje dotyczące ujmowania
amortyzacji, inwestycji oraz czynnika
jakościowego w modelu taryfowym.

2.

3.

4.

Wielka Brytania

Francja

Czechy

5 lat

4 lata

5 lat
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Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
Podsumowanie
Podstawą do stworzenia mapy drogowej bezpieczeństwa energetycznego Polski
powinno być zdefiniowanie polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego, w
której zyski technologii węglowych powinny być alokowane w rozwój energetyki
rozproszonej/odnawialnej, w wdrażanie technologii proefektywnościowych i
technologii „inteligentnych”.
Rozwój sieci inteligentnych to przede wszystkim otwarta droga do pozyskania
nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki, ekonomii i
organizacji zarządzania nowoczesną, urynkowioną energetyką. To możliwość
równoważenia interesów wytwórców energii elektrycznej (szczególnie ze źródeł
rozproszonych), nabywców energii oraz operatorów sieci przesyłowej i
dystrybucyjnych. Nie należy jednak w tej technologii upatrywać jedynej gwarancji
bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Lp.
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Nowe wyzwania dla regulacji podsektora - praktyka

12
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Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
Podsumowanie
Wymagana rekonstrukcja podsektora powinna doprowadzić do konieczności
odstąpienia od obecnego, kosztowego i niewłaściwie promującego jakość dostaw
energii elektrycznej, efektywność i innowacyjność operatorów modelu regulacji na
rzecz modelu opartego na stabilnych zasadach i wspierającego ich efektywność. W
chwili obecnej prawo kształtujące model regulacyjny, stanowi często barierę dla
innowacji, nie pozwalając zbadać i skonsumować potencjalnych korzyści jakie
niesie ze sobą m.in. koncepcja inteligentnych sieci.
Należy przyjąć holistyczne spojrzenie na zarządzanie systemem
elektroenergetycznym, w którym wiele elementów (elementy energetyki
konwencjonalna, energetyki rozproszona, elektroenergetyki sieciowej) ma tworzyć
spójną całość. Takie podejście promuje jednocześnie innowacyjność,
zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo systemu i jest kwintesencją tego co
13
współcześnie jest określane jako koncepcja Smart Grids.
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Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego

Dziękuję za uwagę
w.skomudek@po.opole.pl
mariusz.swora@kancelaria-swora.pl
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Wpływ inteligentnych sieci na system regulacji podsektora
elektroenergetycznego
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Analiza uwarunkowań technicznych,
ekonomicznych, społecznych i
prawnych
wdrożenia współpracującej ze Smart Grid
infrastruktury Home Area Network
(HAN),
z uwzględnieniem zastosowania jej
dla usług pozaenergetycznych
celem wykorzystania efektu synergii
dr inż. Tomasz Kowalak,
Dyrektor Departamentu Taryf
18 września 2012 r.
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OIP

Struktura
funkcjonalna
Smart Grid

PSE - O

Infrastruktura IT OSD
Aplikacja
Centralna AMI

Infrastruktura
AMI
Licznik
wielkiego
odbioru

ISD

Licznik
odbiorcy
końcowego
Port USB
Brama
domowa

OSD
Lokalne
Centrum
Zarządzania

Licznik na
źródle
Posumenta

Odbiornik SG
Ready

Mikrogeneracja

Elektryczny
pojazd /
magazyn

ISD

3

Agenda:

Geneza projektu

Zał
Założone cele projektu

Charakterystyka produktu

Podsumowanie

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Firma ESCO/
Operator AmI

Monitoring
sieci / Zdalne
zarządzanie
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Sprzedawca
energii

4
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Warunki osią
osiągnię
gnięcia celu strategicznego, jakim jest realizacja
polityki energetycznej

Rola informacji na rynku energii oraz jej dostę
dostępnoś
pności dla
uczestnikó
uczestników rynku

Behawioralne uwarunkowania efektywnego wykorzystania
informacji

5

Warunki osią
gnięcia celu strategicznego,
osiągnię
jakim jest realizacja polityki energetycznej
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Geneza projektu

Strategiczne cele wdroż
wdrożenia Smart Grid
Rozproszenie zasobó
zasobów kluczowym elementem zarzą
zarządzania
ryzykiem

6
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Konieczność
Konieczność integrowania informacji pochodzą
pochodzących z
rozproszonego zasobu oraz dotarcia z informacją
informacją do
rozproszonego zasobu

7

Behawioralne uwarunkowania
efektywnego wykorzystania informacji
Struktura klientó
względu na poziom zainteresowania
klientów ze wzglę
(wraż
(wrażliwoś
liwości na problem)
Czytelność
Czytelność informacji (zdolność
(zdolność klienta do wył
wyłowienia
informacji istotnej z szumu informacyjnego)
Podatność
Podatność klienta na zmę
zmęczenie (znudzenie) i powró
powrót do
utrwalonego schematu zachowań
zachowań nieefektywnych
Automatyzacja odpowiedzi na informację
informację warunkiem
kluczowym dla sukcesu wdroż
wdrożenia Smart Grid

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Ryzyka zakł
zakłócenia przepł
przepływu informacji z negatywnym
skutkiem dla zarzą
zarządzania procesem zaopatrzenia w energię
energię
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Rola informacji na rynku energii oraz jej
dostę
uczestników rynku
dostępnoś
pności dla uczestnikó

8
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Projekt

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) – w
ramach Inteligentnych Sieci / HAN
within Smart Grids
Wykonany dla URE przez ATKEARNEY z grantu Banku
Światowego, zarzą
zarządzanego przez BGK

9

Definicja ISD

Infrastruktura Sieci Domowej:

(ISD; ang: Home Area Network) – zestaw urządzeń
zainstalowanych w domu (posesji indywidualnego odbiorcy
końcowego lub SME), wzajemnie komunikujących się ze sobą,
służących między innymi do zarządzania zużyciem energii
elektrycznej. W skład sieci wchodzą urządzenia lub aplikacje
służące do zarządzania zużyciem energii elektrycznej,
aktywne urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia
służące do przydomowej produkcji energii elektrycznej
(generacja rozproszona) oraz urządzenia pozwalające na
komunikację wewnątrz sieci oraz z innymi sieciami, w tym w
szczególności z siecią AMI
10
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Przeglą
doświadczeń
wiadczeń w innych krajach
Przegląd doś
Analiza dostę
dostępnych rozwią
rozwiązań
zań technologicznych
Analiza ekonomiczna

Identyfikacja barier technologicznych
Identyfikacja barier regulacyjnoregulacyjno-prawnych

11

Struktura produktu

Raport rynkowospołeczny
rynkowo-społ
Raport technologiczny
Raport ekonomiczny
Raport regulacyjny

Raport podsumowują
podsumowujący
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Analiza zainteresowania klientó
klientów i dostę
dostępnych środkó
rodków
oddział
oddziaływania
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Zał
Założone cele projektu
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Uzyskane rezultaty

Raport rynkowospołeczny:
rynkowo-społ
Zdefiniowanie ISD jako integralnej, istotnej częś
ci Smart Grid
części
Pierwsze w Polsce badania opinii społ
społecznej, któ
które pozwolił
pozwoliło
okreś
określić
lić właściwy dla warunkó
warunków polskich:
stopień
stopień zainteresowania klientó
klientów wdroż
wdrożeniem technologii
ISD (segmentację
(segmentację klientó
klientów),
dobó
dobór narzę
narzędzi oddział
oddziaływania,
kanał
kanałów komunikacji oraz
potencjał
potencjał osią
osiągalnych efektó
efektów
Przeglą
Przegląd wdroż
wdrożeń z uwzglę
uwzględnieniem specyfiki celó
celów i
szczegó
szczegółowych uwarunkowań
uwarunkowań lokalnych
Analiza kluczowych barier i ryzyk zwią
związanych z wdraż
wdrażaniem
rozwią
rozwiązań
zań ISD
Kluczowe zał
założenia istotne dla skutecznoś
skuteczności kampanii edukacyjnych
13

Uzyskane rezultaty

Raport technologiczny
Przeglą
Przegląd i rekomendacje dla protokoł
protokołów komunikacyjnych
wewną
wewnątrz ISD i w relacji ISD - AMI
Przeglą
Przegląd i rekomendacje dla architektury ISD i jej
funkcjonalnoś
funkcjonalności, ze szczegó
szczególnym uwzglę
uwzględnieniem
zaangaż
zaangażowania wyposaż
wyposażenia istnieją
istniejącego w gospodarstwie
domowym zamiast dodatkowych elementó
elementów dedykowanych
Wymagania w zakresie kompatybilnoś
kompatybilności elektromagnetycznej
elementó
elementów aktywnych w ISD
Wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeń
bezpieczeństwa
informacji procedowanych w ISD

14
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Raport ekonomiczny
Przeglą
Przegląd modeli biznesowych na przykł
przykładach zastosowań
zastosowań
światowych
Analiza kosztó
kosztów i korzyś
korzyści z wdroż
wdrożenia ISD dla ró
różnych
interesariuszy

Rekomendacje z uwzglę
uwzględnieniem polskich uwarunkowań
uwarunkowań

15

Uzyskane rezultaty

Raport regulacyjny
ISD w prawie europejskim i krajowym, obecnym i przyszł
przyszłym,
w tym:














Prywatność
Prywatność i bezpieczeń
bezpieczeństwo danych,
Własność
asność elementó
elementów ISD,
Podział
Podział odpowiedzialnoś
odpowiedzialności za prawidł
prawidłowe dział
działanie ISD,
Bariery prawne dla wykorzystania ISD do kontroli
rozproszonych zasobó
zasobów energii
ISD autonomiczne a zintegrowane z AMI
Środki prawne budowania narzę
narzędzi bodź
bodźcowego
oddział
oddziaływania na generację
generację rozproszoną
rozproszoną i popyt
Rola Operatora Informacji Pomiarowej
Podmioty aktywne na rynku rozproszonych zasobó
zasobów
energii
Wykorzystanie ISD dla usł
usług nieenergetycznych
Narzę
Narzędzia prawne finansowania projektó
projektów ISD

Rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju

Identyfikacja moż
możliwych źródeł
deł finansowania kosztó
kosztów
zwią
związanych z wdroż
wdrożeniem ISD
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Uzyskane rezultaty
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Podsumowanie

Domknię
zań kluczowych dla wdroż
wdrożenia
Domknięcie „panoramy”
panoramy” rozwią
rozwiązań
Inteligentnych sieci w Polsce (OIP – AMI – ISD)
Unikalna koncepcja skonfigurowania architektury elementó
elementów
ISD w sposó
sposób efektywny ekonomicznie , w oparciu o znane
klientowi elementy jego dotychczasowego wyposaż
wyposażenia
Unikalna koncepcja zautomatyzowania odpowiedzi
rozproszonego popytu na sygnał
sygnały rynkowe
Potwierdzenie atrakcyjnoś
atrakcyjności ekonomicznej wdroż
wdrożenia, ze
wskazaniem warunkó
warunków krytycznych i ryzyk
Rekomendacje dla przyszł
przyszłych dział
działań

17

dziękuję za uwagę

tomasz.kowalak@ure.gov.pl

tel: +48 (22) 661 62 10
fax: +48 (22) 661 62 19
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NAUKA W SIECI − POLSKA NAUKA NA RZECZ ROZWOJU
INTELIGENTNYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

RAPORT
Warszawa, sierpień 2012 r.

W „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”1) wyznaczono podstawowe kierunki polityki energetycznej, gdzie priorytetowym kierunkiem jest poprawa efektywności energetycznej. Wśród działań
przyczyniających się do wzrostu efektywności energetycznej wskazuje się na konieczność zastosowania technik zarządzania popytem, stymulowane poprzez m.in. przekazanie sygnałów cenowych
odbiorcom za pomocą zdalnej dwustronnej komunikacji z licznikami elektronicznymi.
W działaniu 1.8., określającym wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwiązań i technologii zmniejszających zużycie energii we wszystkich kierunkach jej przetwarzania
i użytkowania wskazano na rolę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizującego zadania
wynikające ze strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii”.
„Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa”2)
obejmuje strategiczne kierunki badań naukowych i rozwojowych, w tym nowe technologie w zakresie energetyki. Badania w tym zakresie muszą wspierać realizację „Polityki energetycznej Polski
do 2030 r.”.
W ramach badań naukowych i rozwojowych w kierunku nowych technologii w zakresie energetyki Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przygotowuje strategiczne programy badań
naukowych i prac rozwojowych.
Zadania postawione natomiast przed Prezesem URE wymagają z jednej strony − konieczności
przewidywania kierunków rozwoju sektora energetycznego i wzmacniania konkurencji w sektorze,
z drugiej zaś − stymulowania działań spójnych z długofalowym interesem odbiorców. Z tych względów Prezes URE zdecydował się na zaangażowanie w kluczowy dla rozwoju i przyszłości polskiej
energetyki projekt, jakim jest wdrożenie inteligentnych sieci (ang. smart grids) do polskiego systemu elektroenergetycznego.
Budowa inteligentnych sieci jest jedną z form wypełnienia wymagań wobec rynku − poprawia
efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i efektywność całego sektora energetycznego, wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie black’outami,
dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców, a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej.
Rolą regulatora w implementacji procesu jest inicjowanie zmian i stymulowanie dostosowywania
ram prawnych. Prezes URE − jako organ, któremu powierzono wdrożenie i nadzorowanie procesu
liberalizacji rynku energii podporządkowanego takim nadrzędnym przesłankom, jak bezpieczeństwo
energetyczne i wysoka konkurencyjność gospodarki − widzi swoją rolę jako patrona nad procesem
standaryzacji i koordynacji przygotowań.
Prezes URE otrzymywał informacje świadczące o zainteresowaniu wiodących ośrodków naukowych prowadzeniem działalności naukowo-badawczej w obszarze rozwoju inteligentnych sieci
elektroenergetycznych w Polsce. Warto było zatem dowiedzieć się kto, w jakim zakresie, w jakich
formach i w jaki sposób podjął prace w obszarze rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych
w Polsce.
1)
2)
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WSTĘP
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Iwona Figaszewska, Departament Komunikacji Społecznej i Informacji

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.
Dokument stanowiący Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z 16 sierpnia 2011 r., www.ncbir.pl.
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Podjęte badania ankietowe stanowią fragment projektu pt. „Inteligentne sieci – rynek, konsument
i zasada zrównoważonego rozwoju”, realizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ilekroć w badaniach używane było pojęcie „inteligentnych sieci elektroenergetycznych” (ang.
smart grids) mieliśmy na myśli definicję tego pojęcia przyjętą przez Prezesa URE3), gdzie są to sieci,
„które w sposób efektywny ekonomicznie integrują zachowania i działania wszystkich
przyłączonych do niej użytkowników – wytwórców, odbiorców i prowadzących obydwie
te działalności − celem zapewnienia funkcjonowania ekonomicznie efektywnego
zrównoważonego systemu, charakteryzującego się niskim poziomem strat oraz wysokim
poziomem jakości, pewności i bezpieczeństwa zasilania”.

I. WPROWADZENIE DO BADAŃ ANKIETOWYCH
Charakterystyka metodologii badania
Cel badań
Celem przeprowadzonego badania ankietowego była identyfikacja obecnej działalności naukowo-badawczej w obszarze rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce w obszarze
organizacyjnym, merytorycznym, finansowym oraz planowana działalność w przyszłości.
Badania pozwoliły uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
1) które uczelnie prowadzą działalność naukowo-badawczą w obszarze rozwoju inteligentnych sieci
elektroenergetycznych w Polsce;
2) jaka jest podejmowana działalność w tym obszarze;
3) w jaki sposób jest organizowana działalność w tym obszarze;
4) w jaki sposób jest finansowana działalność w tym obszarze;
5) na jakie utrudnienia napotyka działalność w tym obszarze;
6) jakie są planowane w przyszłości działania w tym obszarze;
7) jaki sposób finansowania przewiduje się dla planowanej działalności w tym obszarze.

Próba badawcza
Obszarami zainteresowania badań ankietowych były publiczne uczelnie akademickie, nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przede wszystkim o charakterze technicznym,
ale także uniwersytety kształcące na kierunku energetycznym oraz instytuty naukowo-badawcze.
Ankiety rozesłano do uczelni technicznych i uniwersyteckich oraz dwóch instytutów naukowo-badawczych. Łącznie ankiety rozesłano do 22 podmiotów. Do dwóch respondentów rozesłano po
dwie ankiety, tak więc próba badawcza liczyła 24 ankiety.
Badania przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca 2012 r.
Zwrot ankiet otrzymano od 46% całej próby badawczej (11 ankiet).
Ankiety odesłało 9 respondentów. Były to przede wszystkim uczelnie techniczne i jeden z instytutów naukowo-badawczych. Żadna z uczelni uniwersyteckich nie odesłała ankiety.
Wykaz podmiotów, które odesłały wypełnione ankiety przedstawiono na końcu niniejszego Raportu.

II. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH
1. Rodzaj prowadzonej działalności naukowo-badawczej
Rodzaj prowadzonej działalności naukowo-badawczej przez poszczególne jednostki organizacyjne wydziałów uczelni był obszerny i bardzo zróżnicowany. Obejmuje on prace naukowo-badawcze,
badania, opracowania specjalistyczne oraz inne podejmowane prace. W większości była to działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna, bez wskazanego jej szczegółowego zakresu.
3)
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Stanowisko regulatora w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych.
Konsultacje społeczne w sprawie AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure − infrastruktura pomiarowa z dwustronną komunikacją) http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/530/4110/Stanowisko_regulatora_w_sprawie_niezbednych_wymagan_wobec_inteligentnych_systemo.html; Stanowisko regulatora w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych
systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Konsultacje społeczne w sprawie AMI zakończone. http://www.ure.gov.pl/portal/
pdb/530/4127/Stanowisko_regulatora_w_sprawie_niezbednych_wymagan_wobec_inteligentnych_systemo.html.

Prace naukowo-badawcze:
• w zakresie konstrukcji urządzeń pomiarowych przeznaczonych do: pomiarów jakości energii
elektrycznej; oceny zgodności urządzeń przyłączanych do sieci energetycznej z wymaganiami
norm; pomiarów/diagnostyki sieciowych przekształtników energoelektronicznych;
• o charakterze poznawczym w zakresie: małych elektrowni wiatrowych i słonecznych, układów
magazynowania energii, układów sterowania i kondycjonowania energii oraz systemów monitorowania produkcji energii;
• w zakresie energetyki rozproszonej.

Opracowania:
• „Opracowanie wymagań technicznych dla małych źródeł energii elektrycznej zainstalowanych
u drobnych odbiorców i zasad ich współpracy z siecią rozdzielczą niskiego napięcia”;
• „Automatyka grupowa zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź SA
wraz z monitoringiem sieci elektroenergetycznej”;
• „Opracowanie wymagań technicznych dla małych źródeł energii elektrycznej zainstalowanych
u drobnych odbiorców i zasad ich współpracy z siecią rozdzielczą niskiego napięcia”;
• „Nowe algorytmy przetwarzania sygnałów oraz globalne wskaźniki jakości energii w ocenie stanów pracy sieci z generacją rozproszoną”;
• nowych rozwiązań konstrukcyjnych bezpieczników nisko- i wysokonapięciowych oraz udoskonalanie
istniejących konstrukcji w celu dostosowania ich do wymagań norm europejskich i międzynarodowych;
• opracowania, analizy i projekty nowoczesnych rozwiązań programowo-sprzętowych przeznaczonych dla urządzeń pomiarowych i sterujących wykorzystywanych w energoelektronice, energetyce i elektrotechnice.
Inne prowadzone prace:
• współpraca z sektorem dystrybucji energii elektrycznej;
• działalność edukacyjno-promocyjna na rzecz odnawialnych źródeł energii, wykorzystywanych
szczególnie w systemach energetyki rozproszonej, realizowana w ramach dwóch projektów międzynarodowych, współfinansowanych ze środków UE;
• specjalistyczne, ekspertyzy i prace konsultacyjne;
• usługi badawcze;
• technologiczne i produkcja doświadczalna;
• udział w Komitecie Technicznym nr 64 działającym w International Electrotechnical Commission, w grupie roboczej opracowującej projekt normy IEC 60364-8-1 Energy Efficiency of Electrical Installations;
• udział w Komitecie Technicznym nr 55 ds. Instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej
w obiektach budowlanych.
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Badania:
• Laboratorium Systemów Energetyki Odnawialnej;
• skuteczności transmisji danych w technologii PLC po sieciach NN i SN;
• w zakresie zintegrowanego zarządzania generacją energii elektrycznej, optymalizacji strat w sieciach dystrybucyjnych, inteligentnych instalacji odbiorczych, identyfikacji profilu energetycznego
odbiorcy końcowego energii, współdziałania inteligentnych systemów pomiarowych z układami
sterowania pracą sieci;
• nad zastosowaniem superkondensatorowych zasobników energii do poprawy jakości zasilania;
• związane z problematyką integracji różnych źródeł energii odnawialnej;
• nad mechanizmem gaszenia łuku w bezpiecznikach topikowych;
• aparatów elektrycznych, w tym prób zwarciowych prądem przemiennym (np. 100 kA) przy
napięciu 230 V-1 000 V;
• bezpieczeństwa użytkowania, sprawdzenia odporności na narażenia mechaniczne, klimatyczne,
stopnia ochrony IP wg PN-EN 60529;
• emisji i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne;
• wykorzystania osiągnięć współczesnej techniki mikroprocesorowej do bardziej efektywnego sterowania urządzeniami energoelektrycznymi;
• jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom komunalnym i przemysłowym oraz opracowanie metod poprawy tej jakości;
• w zakresie energoelektronicznych napędów średniej i dużej mocy;
• w zakresie systemów nagrzewania indukcyjnego;
• w zakresie systemów zasilania dla trakcji elektrycznej prądu stałego;
• w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności w układach energoelektronicznych;
• w zakresie właściwości eksploatacyjnych półprzewodnikowych przyrządów dużej mocy.
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Niektórzy z respondentów podawali jednak szczegółowe obszary swoich działań, wśród których
można wyróżnić:
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Działalność w obszarze rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych najczęściej była
realizowana w formie badań naukowych oraz prac zleconych, a następnie prac rozwojowych i umów
o realizację projektów własnych. Znaczące miejsce zajmuje także realizacja działań na podstawie
zawartych umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także zawartych porozumień
z innymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz podmiotami gospodarczymi. Nieliczni z respondentów podjęli współpracę w ramach zawiązanego konsorcjum (wykres 1).
Wykres 1. Formy działalności naukowo-badawczej
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2. Formy, w jakich realizowana jest działalność naukowo-badawcza w obszarze
rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych

Tak

Nie

Źródło: URE.

3. Sposób finansowania działalności naukowo-badawczej w obszarze rozwoju
inteligentnych sieci elektroenergetycznych
Źródłem finansowania działalności naukowo-badawczej w obszarze rozwoju inteligentnych sieci
elektroenergetycznych są przede wszystkim środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
środki własne, a także środki podmiotów gospodarczych. W znacznie mniejszym zakresie źródłem
finansowania tych prac są fundusze pochodzące z: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej, z Unii Europejskiej. Nieliczne podmioty znalazły źródło finansowania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawiązanym konsorcjum czy przemyśle miedziowym i energetyce
zawodowej (wykres 2 str. 93).

4. Bariery utrudniające działalność naukowo-badawczą w obszarze rozwoju
inteligentnych sieci elektroenergetycznych
Respondenci wskazywali na wszystkie wymienione w ankiecie grupy barier utrudniających działalność naukowo-badawczą w obszarze rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce,
choć nie z takim samym natężeniem.
Główną barierą utrudniającą prowadzenie działalności naukowo-badawczej jest niedostatek
źródeł finansowania, choć jak pokazano powyżej możliwe jest pozyskanie funduszy z kilku źródeł
finansowych. Respondenci wskazując na to, że stanowią one barierę podejmowanych działań, uznali
je za niewystarczające (wykres 3 str. 93).
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Wykres 3. Bariery utrudniające działalność naukowo-badawczą
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Inne przeszkody to:
• instytucjonalne – w tym:
–– mała wiedza decydentów o szansie rozwoju Polski, wynikającego z integracji systemów informatycznych, teleinformatycznych, energetycznych, finansowych; nadmierne przeszkody biurokratyczne w rozliczaniu finansów budżetowych w rozwiązaniach nietypowych i ryzykownych,
–– brak faktycznej akceptacji dla badań międzydyscyplinarnych w doktoratach i habilitacjach
w naukach technicznych,
–– biurokracja w sprawozdawczości i rozliczaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
• brak systemu wsparcia, który w opinii respondentów polega na:
–– braku specjalnego wsparcia finansowego – np. „W USA, w wielu krajach UE oraz w Rosji
istnieje specjalne finansowanie smart power grids. W Polsce brak jest wydzielonych środków
finansowych dedykowanych na badania naukowe dotyczące przekształcania konwencjonalnych sieci elektroenergetycznych w inteligentne sieci elektroenergetycznych, w szczególno-
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Środki
podmiotów
gospodarczych
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Wykres 2. Źródła finansowania działalności naukowo-badawczej
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ści na tworzenie między innymi: systemów opomiarowania WAMS w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym, systemów monitoringu zdolności przesyłowych sieci najwyższych
napięć 400 i 220 kV, systemów monitoringu bezpieczeństwa i zdolności przesyłowych sieci dystrybucyjnych, systemów inteligentnej automatyki zabezpieczeniowej, prewencyjnej,
restytucyjnej na różnych poziomach napięć w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym,
systemów monitorowania i sterowania generacją wiatrową, systemów tworzenia i sterowania elektrowniami wirtualnymi, systemów wydzielania i sterowania mikrosieciami średnich
i niskich napięć, systemów informatycznych integrujących komputerowe sieci domowe HAN
z systemami pomiarowymi, monitorowania i sterowania domowymi odbiornikami energii
elektrycznej, cieplnej, gazowej”4),
–– braku lepszej współpracy z przemysłem,
–– braku systemu wsparcia i finansowania na warunkach i zasadach umożliwiających prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do powstania prototypów urządzeń i
przygotowania ich produkcji w sposób ciągły z maksymalną intensywnością;
• legislacyjne – przy czym respondenci nie podali przykładów takich barier;
• organizacyjne – w tym:
–– kierowanie zbyt dużych środków finansowych na badania naukowe podstawowe (głównie
humanistyczne) kosztem badań stosowanych i wdrożeniowych; istotne bariery utrudniające
działalność naukowo-badawczą w obszarze rozwoju ISE, a przede wszystkim utrudniające
działalność badawczo-rozwojową prowadzącą do: powstania prototypów urządzeń dla ISE,
uruchomienia ich produkcji w kraju; brak krajowego programu rozwojowego mającego na
celu utworzenie w kraju przemysłu urządzeń i technologii dla ISE podobnego do zapowiadanego ostatnio programu rozwoju technologii dla wydobycia gazu z łupków,
–– jedyną szansą powstania efektywnych ISE jest istnienie krajowego przemysłu urządzeń
i technologii dla ISE opartego o krajowe rozwiązania i technologie,
–– istnieje obiektywna szansa na powstanie przemysłu dla ISE, gdyż w skali świata przemysł
taki jest w początkowym stanie rozwoju.

5. Przyszłość działalności naukowo-badawczej w obszarze rozwoju
inteligentnych sieci elektroenergetycznych
Pomimo licznie wskazanych barier utrudniających działalność naukowo-badawczą w obszarze
rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych, to plany na przyszłość są bogate i różnorodne.
Obejmują one następujące prace w zakresie:
energoelektryki:
• regionalnych systemów monitoringu odnawialnych źródeł energii;
• wykorzystania krajowych sieci telekomunikacyjnych w inteligentnych dystrybucyjnych sieciach
elektroenergetycznych;
• inteligentnej automatyki zabezpieczeniowej w sieci elektroenergetycznej przemysłowej kombinatu miedziowego.
elektrotechniki i elektrotechnologii:
• optymalnego zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych;
• opracowania technologii odnawialnych i alternatywnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne,
kolektory słoneczne, ekologiczna siłownia słoneczna);
• magazynów energii (superkondensatory, kompozytowe zbiorniki ciśnieniowe);
• technologii wodorowych (elektrolizery SOEC, ogniwa paliwowe SOFC i PEMFC);
• elementów kompozytowej izolacji sieci przesyłowych (izolatory, ograniczniki przepięć);
• energoelektronicznych członów wykonawczych przeznaczonych dla realizacji przepływu i kondycjonowania energii elektrycznej (sprzęgi sieciowe o dwukierunkowej transmisji energii elektrycznej z możliwością współpracy z magazynami tej energii i zminiaturyzowane transformatory
inteligentne z przekształcaniem energii elektrycznej z wysoką częstotliwością);
• systemów energoelektronicznych na bazie super/ultrakondensatorów dla energetyki i napędu pojazdów;
• nowych konstrukcji i topologii przekształtników zawierających super/ultrakondensatory umożliwiające wytwarzanie energii wysokiej jakości;
• konstrukcji, produkcji i krótkoterminowej dostawy zaawansowanych cyfrowych systemów sterujących i monitorujących na bazie kart z procesorami sygnałowymi DSP o zróżnicowanej mocy
obliczeniowej (8, 16, 32 bitowe, stało- i zmiennoprzecinkowe) oraz układów programowalnych
FPGA, w szczególności dla przemysłowych urządzeń sterujących, przetwarzania sygnałów i systemów energoelektronicznych;
4)
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Źródło: nadesłane ankiety respondentów.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

energoelektroniki:
• przekształtników energoelektronicznych do współpracy OZE z siecią EE, zasobniki energii.
elektroenergetyki:
• modeli, metod i rozwiązań widzianych systemowo (z niezbędnym podniesieniem roli indywidualnych odbiorców energii elektrycznej), w tym zagadnień mikrosieci, sterowania przepływami
mocy, mechanizmów reakcji strony popytowej;
• oceny standardu energetycznego oświetlenia wnętrz budynków i dróg w Polsce;
• oceny możliwości redukowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia;
• badania różnych technologii (telekomunikacyjnych, rozwiązań technicznych) wchodzących
w skład szerzej określonego pojęcia sieci inteligentnych;
• opracowania urządzenia pomiarowo-sterującego pozwalającego na identyfikację domowego odbiornika energii elektrycznej, przesyłającego dane przez sieć energetyczną do inteligentnego
licznika i dalej do systemów nadrzędnych sieci inteligentnych;
• opracowania skojarzonego źródła energii elektrycznej małej mocy (kilka KW), w oparciu o wykorzystanie gazu ziemnego spalanego w małych piecach gazowych o mocy do kilkudziesięciu kW;
• rozwoju metod pozwalających na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w systemie
elektroenergetycznym;
• sieci rozdzielczych/mikrosieci i przesyłowych w kształcie smart grids – totalna optymalizacja
z wykorzystaniem wielokryterialności i teorii gier (w ujęciu dynamicznym, sterowana prognozami
i sygnałami on-line z systemów WAMS, Smart metering, systemów GIS, systemów zbierania
danych o przemieszczaniu się i o oczekiwaniach potencjalnych odbiorców, itp.);
• sieci rozdzielczych/mikrosieci i przesyłowych w kształcie smart grids – funkcjonowanie, eksploatacja, sterowanie (w ujęciu rozproszonym/hierarchicznym), planowanie rozwoju (infrastruktury
w ujęciu pierwotnym, struktur sterowniczych i logiki) z wykorzystaniem elementów podejścia
social welfare;
• sterowania z wykorzystaniem dostępnych mediów (Internet, sieci telefonii komórkowej) i z wykorzystaniem możliwości podziału instalacji domowych (residential) na sekcje, współuczestniczące w utrzymywaniu zbilansowania energetycznego (mocowego), we współdzieleniu ryzyka,
i – poprzez rozwój mechanizmów wolnej konkurencji – wpływające na względne obniżanie cen
energii elektrycznej;
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systemów przetwarzania energii i urządzeń podłączających instalacje generacji rozproszonej, zawierających super/ultrakondensatory, umożliwiające wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii
i podłączanie ich do sieci elektroenergetycznej, w szczególności przekształtniki macierzowe;
projektowania i realizacja urządzeń FACTS: Flexible AC Transmission Systems dla poprawy jakości energii dostarczanej przez sieć elektroenergetyczną;
złożonych systemów sterowania dla przekształtników średniej i wysokiej mocy;
systemów do poprawy jakości energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej:
filtry aktywne i pasywne zawierające super/ultrakondesatory, w szczególności przekształtniki
macierzowe;
pomiarów jakości i ilości energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej – mikroprocesorowe systemy analizy badania parametrów energii;
internetowych systemów kontrolno-prezentacyjnych środowiskowych warunków pomiarowych
laboratoriów badawczych;
systemów antykolizyjnych pojazdów trakcyjnych;
zdalnego sterowania i monitoringu energoelektronicznych urządzeń elektrycznych, sieci energetycznych zawierających odnawialne źródła energii (OZE) poprzez sieci telefonii komórkowej GSM
oraz sieci IP (internet/intranet);
konstruowania zaawansowanych systemów sterowania i monitoringu na bazie zmiennoprzecinkowych procesorów sygnałowych (firm Texas Instruments i Analog Devices) oraz układów programowalnych FPGA dla przetwarzania sygnałów i wykonywania skomplikowanych algorytmów;
specjalizowanych zasilaczy NN oraz 3-fazowych systemów zasilania rezerwowego UPS, zawierających super/ultrakondesatory;
działalności badawczo-rozwojowej, prowadzącej do powstania prototypów i przygotowania produkcji w zakresie następujących technologii niezbędnych do uczynienia „the smart grid: a reality” – ISE rzeczywistością: a) Rozsiana Generacja, b) Magazyny energii, c) Energoelektronika,
d) Sterowanie, Automatyka i Monitoring, e) Automatyka i Ochrona Dystrybucji;
uruchomienia programu „Superkondensator” mającego na celu: a) możliwie szybkie uruchomienie w kraju produkcji Sc o obecnie znanej i stosowanej konstrukcji; b) uruchomienie procesu
szerokiego wdrażania tych Sc. Konstrukcja i technologia produkcji Sc bazujących na znanych
technologiach jest możliwa do opanowania w krótkim czasie (na świecie istnieje 20–30 firm
produkujących Sc) i można przyjąć, że: uruchomienie produkcji obecnych Sc może nastąpić dość
szybko; cena Sc produkowanych w Polsce będzie wyraźnie niższa niż cena obecnie dostępnych Sc.
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opracowania i wdrożenia nowoczesnych systemów w ramach projektu POLAND EFFICIENCY;
optymalizacji procesów generacji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej z wykorzystaniem,
zarządzania informacją pochodzącą z AMI (Advanced Metering Infrastructure);
integracji rozproszonych źródeł energii i zasobników w minisystemach elektroenergetycznych
niskiego napięcia;
badania strat mocy i energii w sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych wywołanych przepływem prądów odkształconych oraz prowadzenie prac rozwojowych mających na celu opracowanie środków technicznych prowadzących do ograniczenia strat;
badania obciążalności torów prądowych przy przepływie prądów niesinusoidalnych;
modernizacji budynku, w celu spełnienia wymagań stawianych przez projekt normy IEC 60364-8-1
Energy Efficiency of Electrical Installations. Dzięki czemu może być to pierwszy budynek na terenie
północno-wschodniej Polski w pełni spełniający rygorystyczne wymagania możliwości poprawy
oraz monitorowania efektywności energetycznej użytkowania energii elektrycznej. Zrealizowana
w ramach inwestycji infrastruktura elektroenergetyczna może zostać zakwalifikowana do najwyższej kategorii efektywności energetycznej, jakie mają być przydzielone instalacjom elektrycznym.

zrównoważonego rozwoju energetycznego:
• zasobników energii − nowoczesnych systemów centralnego ogrzewania.

6. Sposób finansowania planowanej działalności naukowo-badawczej
w obszarze rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych
Jako źródła finansowania planowanej działalności naukowo-badawczej w przedstawionych powyżej obszarach respondenci wskazywali, podobnie jak w przypadku obecnych źródeł finansowania,
środki: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, własne, podmiotów gospodarczych, Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej.
Jako przyszłe źródła finansowania wskazano, nie występujące obecnie, środki pochodzące z:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Nauki,
Regionalnego Programu Operacyjnego, a także prac zleconych.

7. Uwagi, spostrzeżenia, komentarze związane z obecną i planowaną
działalnością naukowo-badawczą w obszarze rozwoju inteligentnych
sieci elektroenergetycznych
Komentarze respondentów, które przytaczamy, związane z obecną i planowaną działalnością naukowo-badawczą w obszarze rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych były następujące:
• „Zbyt wąskie postrzeganie − w kręgach decyzyjnych − problematyki inteligentnych sieci elektroenergetycznych i ograniczanie jej do inteligentnych liczników energii elektrycznej”.
• „Działalność w obszarze smart grid priorytetem w działalności RaW Instytutu”.
• „Proces automatyzacji sterowania pracą jest zaawansowany, natomiast proces integracji pochodzącej
z najniższych poziomów dystrybucji energii jest w fazie dynamicznego rozwoju, który jak dotąd nie ma
wytyczonego kierunku. Wymaga to dodatkowych badań i co najmniej opracowania minimum standardu”.
• „Aktualna i ważna tematyka badań”.
• „Niezbędne jest zwiększenie nakładów na Smart Grids, energetykę rozproszoną i poprawę efektywności sektora energetycznego”.
• „Brak zrozumienia idei ISE przez energetyków zawodowych”.

WYKAZ UCZELNI I INSTYTUTÓW, KTÓRE WYPEŁNIŁY ANKIETY
1. Politechnika Warszawska − Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki
2. Politechnika Białostocka − Wydział Elektryczny oraz Katedra Energoelektroniki i Napędów
Elektrycznych
3. Politechnika Częstochowska − Wydział Elektryczny
4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Energetyki i Paliw
oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
5. Politechnika Łódzka − Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
6. Politechnika Poznańska − Wydział Elektryczny
7. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Elektrotechniki i Informatyki
8. Politechnika Wrocławska − Wydział Elektryczny
9. Instytut Elektrotechniki w Warszawie
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Ukończył Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze
w 1994 r., od 2008 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jego badania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem układów energoelektronicznych w systemie elektroenergetycznym, jak i na eliminacji negatywnego oddziaływania rozproszonych
źródeł energii na sieć elektroenergetyczną.
Członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji
krajowych i międzynarodowych. Członek Regionalnej Rady do spraw Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Odznaczony złotą odznaką
Zasłużonego dla Województwa Lubuskiego. Członek Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii
Nauk oddział w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Działa na rzecz budowy społeczeństwa świadomego energetycznie oraz intensyfikacji wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w przemyśle energetycznym jak i ruchu kołowym. Koordynator wielu projektów europejskich m.in. w ramach programów PHARE, INTERREG, LRPO. Twórca Lubuskiego Samochodu Ekologicznego oraz współtwórca firmy EkoEnergetyka Zachód – firma realizuje m.in. projekt budowy w Polsce infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz projekt budowy mikrobiogazowni.
Autor ponad 120 prac naukowych.

Andrzej CZERWIŃSKI
Polityk, samorządowiec, ekspert w dziedzinie energetyki. Prezydent miasta Nowego Sącza w latach 1994-2001, poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki. W minionych latach pracował nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi utworzenia konkurencyjnego
rynku energii, m.in. Ustawie o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii,
Ustawie o efektywności energetycznej oraz Ustawie o inteligentnych sieciach. Obecnie przewodzi pracom parlamentarnym nad tzw. „trójpakiem”, czyli ustawą Prawo
Energetyczne dotyczącą elektroenergetyki i ciepłownictwa, ustawą Prawo Gazowe
oraz ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.
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prof. Grzegorz BENYSEK
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Rafał CZYŻEWSKI
Prezes zarządu Energa-Operator SA.
Jest przedstawicielem (jedynym spośród OSD) polskiej branży energetycznej w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej w ramach Europejskich
Inicjatyw Przemysłowych (EII), gdzie zajmuje się problematyką wdrożenia
inteligentnych sieci energetycznych w Unii Europejskiej.
W latach 1991-1998, jako szef Działu Analiz Finansowych, następnie Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Doradca Consulants, zajmował się
wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu projektów inwestycyjnych oraz
restrukturyzacyjnych. Następnie pełnił funkcję członka zarządu ogólnopolskiej firmy specjalizującej się w dystrybucji środków farmaceutycznych. W latach 2003-2008 pracował w UTi Worldwide (globalna firma logistyczna), gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie
i realizację projektów inwestycyjnych w Europie. W zarządzie Energa-Operator pracuje od grudnia
2008 r. Do czasu wyboru na stanowisko prezesa spółki (październik 2011) koncentrował się na
zagadnieniach inwestycji i rozwoju sieci elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
zastosowania nowych technologii. Obecnie nadzoruje wdrożenie zintegrowanej platformy podstawą
do zarządzania działalnością operacyjną spółki oraz projekt wdrożenia dwustronnej komunikacji
z inteligentnymi licznikami (AMI). Aktywnie uczestniczy w formach krajowych i międzynarodowych
w zakresie budowy rozwiązań regulacyjnych i technicznych z obszaru sieci inteligentnej.
Od lipca 2011 r. zasiada w zarządzie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Mats HÅKANSSON
Mr. Mats Håkansson has more than 34 years of professional experience
from the Swedish electricity market. He has since 1987 been director in electricity network companies. Mr Håkansson has been involved in de-regulation
issues as representative for electricity network companies’ (DSO) interest organization Swedish Energy.
Mr. Håkansson is today director for Mälarenergi Elnät AB, the DSO
company in Mälarenergi group. Mälarenergi group is a municipal owned
multiutility group in Västerås, Sweden.

dr inż. Andrzej KACZMAREK
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1986 r.
uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.
Od czasu ukończenia studiów w 1977 r. do 1997 r. związany był ze środowiskiem akademickim. W latach 1978-1997 był pracownikiem naukowo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej. Jest współautorem wielu projektów
badawczych z dziedziny systemów ekspertowych w obszarze zastosowań
z zakresu chemii i lingwistyki komputerowej. W latach 1995-1998 pracę
naukowo-badawczą łączył z praktyką w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym pracując na stanowisku kierownika działu programowania, gdzie zajmował się projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem systemów informatycznych w energetyce dystrybucyjnej.
Od 1998 r. jest dyrektorem departamentu informatyki w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się m.in. nadzorem merytorycznym nad
rozwojem systemów informatycznych Biura GIODO oraz oceną zgodności systemów informatycznych z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Od 1999 r. uczestniczy
w pracach międzynarodowej grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych w telekomunikacji
(International Working Group on Data Protection in Telecommunications).
W latach 2004-2007 był członkiem grupy ekspertów branżowych PSG przy Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA. Od 2010 r. uczestniczy w pracach podgrupy technologicznej przy grupie roboczej ds. ochrony danych osobowych ustanowionej na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE. Specjalizuje się w bezpieczeństwie przetwarzania informacji oraz ocenie systemów
teleinformatycznych stosowanych do przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności
z przepisami prawa.

dr inż. Henryk MAJCHRZAK
Prezes zarządu PSE Operator SA.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W 2001 r. na Politechnice Opolskiej obronił pracę doktorską obejmującą problematykę strat rozruchowych bloków energetycznych i został adiunktem w Instytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych tej uczelni. W 2003 r. ukończył studia
menedżerskie MBA na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra ekonomii.
Od początku kariery zawodowej w 1986 r. związany zawodowo z energetyką. Pracował od stanowiska obchodowego po dyżurnego inżyniera ruchu
w Elektrowni Bełchatów, a od 1991 r. kierownik wydziału ruchu bloków, następnie główny inżynier eksploatacji w Elektrowni Opole. Od 1998 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora technicznego ds. eksploatacji, w 2004 r. powołany na stanowisko członka zarządu, dyrektora technicznego.
W 2005 r. objął funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego BOT Elektrowni Opole SA. W 2008 r.
wygrał konkurs na stanowisko prezesa zarządu BOT Górnictwo i Energetyka SA. Następnie –
wiceprezes ds. inwestycji i wytwarzania PGE SA, a w latach 2009-2010 – dyrektor Departamentu
Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Od lipca 2010 r. – członek zarządu PSE Operator, a od
15 października 2010 r. prezes zarządu PSE Operator SA.
Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), członek Komitetu Sterującego ds. badań
naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR oraz przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Reprezentant
PSE Operator w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for
Electricity (ENTSO-E).
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Doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej.
W latach 1978-1998 zatrudniony w Instytucie Energetyki w Warszawie,
na stanowiskach od asystenta w Zakładzie Wysokich Napięć do – w latach
1991-1998 – sekretarza naukowego Instytutu. W dorobku kilkadziesiąt publikacji, kilka wzorów użytkowych, jeden patent.
Audytor Systemów Zapewnienia Jakości, certyfikowany przez British Standard Institute.
W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą
– Prawo energetyczne, w szczególności w ramach zespołów przygotowujących projekty aktów
wykonawczych.
Od 1998 r. w Departamencie Taryf URE, od 2000 r. kieruje departamentem (do 2006 r. jako p.o.
dyrektora, od 2006 r. – dyrektor departamentu).
Współautor metodologii zatwierdzania taryf elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych
na gruncie ustawy – Prawo energetyczne.
Od 2006 r. zaangażowany w proces wdrażania w Polsce systemu Smart Metering/Smart Grid,
zorientowanego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę efektywności wykorzystania energii oraz poprawę wykorzystania krajowych (lokalnych) zasobów energetycznych.
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Jonas PERSSON
Mr. Jonas Persson has more than 20 years of professional experience
from the Swedish electricity market. He is specialised in metering issues
(Smart Metering) Customer handling and the de-regulated market
in Sweden. Mr. Persson has been involved in several projects in different
Swedish energy companies. Among others: Mälarenergi, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Fortum, Viterra Energy Systems etc.
Mr Persson is today responsible for the DSO Mälarenergis customer activity and are active within GEODE Smart Grid group.

dr Jan RĄCZKA
Doktor nauk ekonomicznych.
W 2008 r. objął funkcję Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W latach 2001-2004 był adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od
2003 r.pracował jako finansista w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Wcześniej w latach 1993-1995 był pracownikiem Forum Europy Środkowo-Wschodniej w Fundacji Batorego, gdzie organizował wizyty studialne, seminaria i konferencje dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z innych krajów. W latach
1996-2009 był członkiem Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej UW.
W swojej działalności kieruje się partnerskim dialogiem, który traktuje jako nieodzowny element
kształtowania nowoczesnych narzędzi polityki ekologicznej. Wykorzystuje również mechanizmy rynkowe do finansowania inwestycji środowiskowych ze środków publicznych, natomiast w zarządzaniu
NFOŚiGW opiera się na standardach menedżerskich sektora prywatnego.

prof. dr hab. inż. Tadeusz SKOCZKOWSKI
Pracownik naukowy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.
W latach 1999-2010 pracował w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA na
stanowisku prezesa zarządu.
Jest autorem i współautorem przeszło 250 publikacji, w tym 3 książek,
11 patentów.
Jest współwykonawcą kilkudziesięciu prac wdrożonych w przemyśle
oraz autorem lub współautorem kilkunastu ekspertyz na potrzeby administracji centralnej. Brał udział w realizacji dziesięciu tematów dla 5. i 6.
Programu Ramowego UE oraz kilkudziesięciu tematów w ramach programu Inteligenta Energia – Europa. Obecnie jest jednym z leaderów programu Concerted Action
na temat wdrażania Dyrektywy 2006/32/WE oraz bierze udział w programie Unii Europejskiej
Smart Regions.
Od 1994 r. jest Sekretarzem Naukowym Komitetu Elektrotechniki PAN. W latach 1994-2009
pełnił funkcję Sekretarza TC 27 Industrial electroheating equipment w International Electrotechnical Commission w Genewie.

Bogusław SONIK
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 70. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności. W 1980 r. wstąpił do NSZZ
„Solidarność”, był m.in. wiceprzewodniczącym zarządu Regionu Małopolskiego związku. W stanie wojennym został internowany, po zwolnieniu pracował
w wydawnictwie Znak, współtworzył też pisma drugiego obiegu.
Od 1983 r. na emigracji we Francji. Był m.in. korespondentem Radia Wolna
Europa, BBC, Deutschlandfunk. W 1990 r. został dyrektorem Instytutu Polskiego oraz Ministrem Pełnomocnym Ambasady Polskiej w Paryżu. Mianowany
Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury za promocję kultury polskiej za granicą. W 1996 r. powrócił do
Polski, objął stanowisko dyrektora Festiwalu „Kraków 2000 – Europejska Stolica Kultury”.
W latach 1998-2004 był radnym sejmiku małopolskiego, pełniąc do 2002 r. stanowisko przewodniczącego. Działał w Akcji Wyborczej Solidarność. Pracował nad zbliżeniem Polski do struktur
europejskich, m.in. współtworząc pierwsze polskie przedstawicielstwo przy UE w Brukseli.
Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu małopolskiego i świętokrzyskiego,
wybranym w 2009 r. na drugą kadencję.
Obecnie w Parlamencie Europejskim pełni funkcję: wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej (CONT), członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), członka Delegacji ds. stosunków z Iranem.
Ponadto pełni zastępstwo w: Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz w Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
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Absolwent Wydziału Elektrotechniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Opolu. Posiada ponad 26-letni staż pracy zawodowej w energetyce zawodowej. Od 2001 r. pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego – Prezes ZE Opole SA
oraz Wiceprezes EenergiiPro KE SA, a w latach 2008-2010 pełnił funkcję
Wiceprezesa PSE Operator SA w Konstacinie-Jeziornej. Współtworzył grupy
kapitałowe EnergiaPro KE SA i TAURON SA oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Od 2004 r. jestem również zawodowo związany z Politechniką Opolską.
Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.
W 1998 r. uzyskał tytuł doktora, a w 2009 r. doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Ukończył m.in. 3-letnie studia doktoranckie, studia podyplomowe z zakresu ekonomii i studium menedżerskie „Nowoczesne zarządzanie finansami” – WIFI Osterreich Institut
w Wiedniu.
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, zarządzaniem podmiotami
podsektora elektroenergetycznego w warunkach konkurencji, a także problematyką oceny
stopnia zagrożenia i skuteczności ochrony przed oddziaływaniem zjawisk o charakterze falowym, które towarzyszą wyładowaniom atmosferycznym i stanom zakłóceniowym w sieciach
elektroenergetycznych.
W ramach prowadzonych badań opublikował ponad 120 artykułów naukowych i referatów, jest autorem jednej monografii i jednej książki oraz współautorem dwóch książek.
Uczestniczył w wielu kongresach, konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą (m.in.
w Delft Holandia 2003; Cleveland, Ohio USA 2008; Karlova Studianka, Czechy 2008; Paryż,
Francja 2008; Wilno, Litwa 2009; Washington, District of Columbia, USA 2010). Jest m.in.
członkiem Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych
w sektorze energetyki, ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspertem Komisji
Europejskiej ds. badań naukowych, członkiem PTPiREE, Senior Member IEEE, wiceprezesem
O/Opolskiego SEP oraz członkiem PKWSE CIGRE i biegłym sądowym.
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dr Mariusz SWORA
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UJ w Krakowie, wcześniej adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPIA UAM, adwokat. Autor i współautor ponad
stu publikacji z dziedziny publicznego prawa gospodarczego a w tym prawa
energetycznego, bankowego oraz ochrony konkurencji, prawa i postępowania
administracyjnego, zarządzania publicznego, publikowanych w języku polskim
i angielskim, redaktor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne.
Członek zarządu i wiceprzewodniczący międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA (2009-2010), obecnie członek honorowy tego stowarzyszenia, uczestnik szczytu G8 w Rzymie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2010.
Członek i uczestnik prac kilku towarzystw naukowych, jeden z inicjatorów powołania konsorcjum
naukowo-przemysłowego Smart Power Grids Polska. Legal expert w konsorcjum (VVA Europe,
Spark Legal Network, the Groningen Centre of Energy law i the Aberdeen Centre for Energy law)
doradzającym Komisji Europejskiej w zakresie prawa energetycznego.

Zbigniew SZPAK
Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA (KAPE).
Ekonomista z wykształcenia, z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem
zawodowym. Cele zawodowe realizował w sektorze bankowo-finansowym
(piaty bank w Polsce), jako Dyrektor Inwestycyjny zarządzał portfelem dwunastu spółek NFI.
Wieloletni Członek Zarządu w przedsiębiorstwie będącym liderem przetwórstwa spożywczego (3 mld obrotu). Kierował szeregiem projektów w obszarze restrukturyzacji, prywatyzacji oraz
inwestycji kapitałowych, zarządzał pionami biznesowymi w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych. Zasiadał w Radach Nadzorczych dużych spółek z branży chemicznej, maszynowej, farmaceutycznej, metalurgicznej, budowlanej i spożywczej.

Tomasz TOMCZYKIEWICZ
20 grudnia 2011 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Tomasza Tomczykiewicza na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Budownictwa Wodnego na Politechnice Krakowskiej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.
W 1990 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą, kontynuując tradycję
rodzinną.
W latach 1990-1998 był radnym rady miejskiej w Pszczynie oraz członkiem
zarządu miasta.
W 1998 r. został radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i burmistrzem Pszczyny.
Od 2001 r. nieprzerwanie reprezentuje mieszkańców Śląska w Sejmie, pełniąc mandat posła.
W ostatniej kadencji współprzewodniczył Komisji Gospodarki. Uczestniczył też w pracach nadzwyczajnej komisji śledczej ds. wyjaśnienia śmierci Barbary Blidy.
Od lipca 2010 r. do listopada 2011 r. przewodniczył pracom klubu parlamentarnego PO.

Marek WOSZCZYK
1 czerwca 2011 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Marka
Woszczyka na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Powołanie Marka Woszczyka na stanowisko Prezesa URE poprzedziła
procedura konkursowa prowadzona przez Ministra Gospodarki i zakończona
15 kwietnia 2011 r.
Od 2007 r. Marek Woszczyk pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nadzorując prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu. Ponadto 22 grudnia 2010 r.
Prezes Rady Ministrów powierzył mu także pełnienie obowiązków Prezesa.
Marek Woszczyk związany jest z URE nieprzerwanie od kwietnia 1998 r. W latach 1998-2007 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE. Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (European Regulators’ Group for
Electricity and Gas, ERGEG) oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii (ang.
Energy Regulators Regional Association, ERRA) – od 2005 r. w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji,
a od 2006 r. w Zgromadzeniu Ogólnym. Od 18 maja 2011 r. jest członkiem Prezydium ERRA. Reprezentuje URE także w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (ang.: Council of European Energy
Regulators, CEER), a od 1 lutego 2011 r. – jako pierwszy przedstawiciel polskiego regulatora – został
wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu CEER.
Prezes URE jest członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators), bierze także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej – organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Jego prace dotyczące regulacji, taryf
i cenotwórstwa znalazły się m.in. w zbiorze „Prawo energetyczne. Komentarz” pod red. M. Swory
i Z. Murasa (Wolters Kluwer, Warszawa 2010).
Marek Woszczyk był pracownikiem naukowym uczelni technicznej; jest absolwentem Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej. W 2011 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration.
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Karin Widegren was recently appointed Director of the National Council for
Smart Grids in Sweden, an independent coordination council formed by the
Swedish government in order to establish a national knowledge platform for
smart grids, strengthen collaboration between stakeholders and raise awareness of smart grids.
Before joining the Council Karin Widegren served as Director of International Affairs at the Energy Markets Inspectorate (EI), the Swedish energy regulator, representing EI in the CEER General Assembly
and the ACER Board of Regulators. Her international career includes
a position as Science and Technology Attaché responsible for energy and environmental
issues at the Swedish Office of Science and Technology in the USA and a position as Senior Advisor for energy policy cooperation at the Secretariat of the Nordic Council of Ministers in Copenhagen, the forum for Nordic governmental cooperation. Karin Widegren has
also served as Deputy Director at the Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications responsible for Energy Market Policies both on national and international level.
As a former Research Project Manager within the Swedish power company Vattenfall Karin
Widegren has gained a broad experience from corporate energy and environmental research
primarily concerning, energy efficiency and the use of renewable energy.
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Mälarenergi – a multi utility company group
We provide electricity, heating, cooling, water
and high speed broad band to the people in
and around Västerås, Sweden.
• Owner: Västerås City
• Turnover 2011: 350 million EUR
Electricity network
• 100 000 customers
• 1,8
, TWh
Västerås

AMR history in Sweden
Swedish parliament took a strategic
decision 2003 that:
• All customers with a connection
fuse <= 63 A, to be read
monthly by 1st July 2009
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AMR in Sweden today
Due to the regulation Sweden has developed fast in the AMR area.
From 2009 we have AMR meters at all our customers.

Requirements are
developed

Purchase

Present AMR solution at Mälarenergi
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Implemented Kamstrup meters
Models: 382C, 382E, (162E)
Meter reading, in many different ways
4-quadrant metering
• Active/reactive, positive/negative energy
Quality
• Voltage, current and power per phase
• Power failures on one or two phases
• Over- and under voltage
• Disconnection
• Magnetic imm
immune
ne
• Tamper
Outage
• Time stamp (RTC, real time clock)

AMR-DMS solution
” chain’s missing link”

Substation and distribution
network automation

SCADA DMS

AMR

AMR meter

Source: Tekla
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Meter events
• Query
Meter replied OK
Still waiting
iti ffor reply
l ffrom meter
t
Meter not reached
Unknown meter

• Alarm
One / two phases missing
All phases missing (interrupted)
Broken neutral
Voltage unbalance
Voltage level
Meter failure

Our vision
• Automation of LV interruption
management with real time
information
• Faster handling and restoration
of failure in LV network
• Possibility to verify the status of
LV network
• Faster response and higher
quality on customer service
• Simplified
p
and more accurate
outage statistics on customer
level
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System overview – pilot project
• Interfaces (Web services) and integration tool (BizTalk)
are critical
MDMS

BizTalk

SCADA ‐
Netcontrol

Tekla NIS

CustCom
Kamstrup‐Senea

Use cases
1. Send query to one
or few meters during
customer call
2. “Clean-up” – after
outage restoration,
send query to
meters in concerned
area
3. “Check-up” – send reference query to all or selected meters
4 Push alarms,
4.
alarms spontaneously
5. Push PDM (power down message), spontaneously
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Next – Implement 2:nd generation smart meters

Source: Svensk Energi

Other intressents
ESCO´s

Customer interaction

New vendors

HAN
Energy efficiency
Billing & display of
consumption

Net settlement of
Prosumers
New products

DSO needs & obligations
Billing information
Reporting

Suppliers

Settlement

Legal meter
Consumption &
Peak load metering

HAN
Interface

Outage information
”Micro SCADA”
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Net settlement for prosumer
• Monthly settlement for
small scale prosumers
• Use
U th
the grid
id as a
”storage”
• DSO shows production
as well as
cunsumption, but use
the balance for billing
and reporting

Future changes
•

Automated interactions between DSO/supplier

•

Changes in market model

•

Demand response focus

Geode position paper on DSO role in future electricity market

http://www.geode-eu.org/uploads/positionpapers/GEODE%20Position%20Paper%20on%20Electricity%20Market
%20Design.pdf
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Other intressents
ESCO´s

Customer interaction

New vendors

HAN
Energy efficiency
Billing & display of
consumption

Net settlement of
Prosumers

DSO needs & obligations
Billing information
Suppliers

Reporting
Settlement

Legal meter

HAN
Interface

Consumption &
Peak load metering

Outage information

Billi & di
Billing
display
l off
consumption

”Micro SCADA”
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