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SmartSmart meteringmetering elementem wielementem więększej kompozycjikszej kompozycji

AMRAMR

System komunikacji System komunikacji 
jednokierunkowej, jednokierunkowej, 
offoff‐‐lineline
rręęczny lub automatyczny, czny lub automatyczny, 
jednorodnyjednorodny

Tradycyjny system Tradycyjny system 
archiwizacji archiwizacji 
i zarzi zarząądzania danymi dzania danymi 
pomiarowymi pomiarowymi ‐‐
dla potrzeb bilingudla potrzeb bilingu

Tradycyjny system zarzTradycyjny system zarząądzania dzania 
przedsiprzedsięębiorstwem: firma zdezintegrowana na biorstwem: firma zdezintegrowana na 
autonomiczne fragmenty, dautonomiczne fragmenty, dłługi okres ugi okres 
podejmowania decyzji w oparciu o informacje podejmowania decyzji w oparciu o informacje 
opopóóźźnione i manione i małło precyzyjneo precyzyjne

AMMAMM

System komunikacji System komunikacji 
dwukierunkowej, dwukierunkowej, 
offoff‐‐lineline, , 
automatyczny, automatyczny, 
jednorodnyjednorodny

System archiwizacji i System archiwizacji i 
zarzzarząądzania danymi dzania danymi 
pomiarowymi oraz pomiarowymi oraz 
kreowania  informacji kreowania  informacji 
zwrotnych do odbiorczwrotnych do odbiorcóóww

AMI + NS + + DRM + HANAMI + NS + + DRM + HAN

System komunikacji System komunikacji 
dwukierunkowej dwukierunkowej 
offoff‐‐lineline, , semisemi‐‐onon‐‐lineline lub lub onon‐‐lineline, , 
zalezależżnie od zakresu,nie od zakresu,
wielokanawielokanałłowyowy

System archiwizacji i zarzSystem archiwizacji i zarząądzania dzania 
danymi oraz kreowania  danymi oraz kreowania  
informacji i komend zwrotnych informacji i komend zwrotnych 
do odbiorcdo odbiorcóów i czw i człłononóów w 
wykonawczych w sieciwykonawczych w sieci

PoszczegPoszczegóólne fragmenty lne fragmenty 
przedsiprzedsięębiorstwa funkcjonalnie biorstwa funkcjonalnie 
zintegrowane, zintegrowane, 
decyzje podejmowane na podstawie decyzje podejmowane na podstawie 
precyzyjnych  informacji precyzyjnych  informacji 
selekcjonowanych selekcjonowanych justjust on on timetime zgodnie zgodnie 
z predefiniowanymi priorytetamiz predefiniowanymi priorytetami
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Perspektywa polityki PaPerspektywa polityki Pańństwastwa

1. Wyzwania / obligacje1. Wyzwania / obligacje

2. Szanse2. Szanse

- perspektywa załamania bilansu mocy od 2016

- zagrożenie konkurencyjności gospodarki w aspekcie 
globalnego wyścigu na rzecz efektywności 

- zagrożenie polityczne ograniczonej dywersyfikacji źródeł energii pierwotnej

- zagrożenie karą na łożoną na Państwo członkowskie  
w aspekcie realizacji celów 3x20

Rozproszenie Rozproszenie źźrróódedełł szansa  dla wykorzystania  zasobszansa  dla wykorzystania  zasobóów lokalnych w lokalnych 
(uniezale(uniezależżnienie od nienie od źźrróódedełł obciobciążążonych ryzykiem)onych ryzykiem)

Ujawnienie elastycznoUjawnienie elastycznośści popytu i dynamiczne zarzci popytu i dynamiczne zarząądzanie krzywdzanie krzywąą obciobciążążenia  enia  
oraz uelastycznienie pracy sieci szansoraz uelastycznienie pracy sieci szansąą na uniknina uniknięęcie:cie:

-- utopionych inwestycjiutopionych inwestycji
-- skutkskutkóów wtw wtóórnych  rnych  blackblack’’outoutóóww „„bilansowychbilansowych””
-- skutkskutkóów dewastacji sieci (klimatycznych, terrorystycznych, wandalskichw dewastacji sieci (klimatycznych, terrorystycznych, wandalskich) ) 
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Perspektywa zasad regulacjiPerspektywa zasad regulacji
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Smart Metering „w służbie” Smart Grid fundamentem  realizacji celów regulacji:

Plan Rozwoju
Ekologia

(inwestycje)

Taryfa
Ekonomia

Jakość energii i obsługi odbiorców
Bezpieczeństwo

(weryfikacja zrealizowanych inwestycji
oraz kompetencji O/M )Dobór i weryfikacja zamierzeń

i potrzeb inwestycyjnych

Informacje z Inteligentnej Sieci (AMM +NS)

finansowanie  
OPEX

finansowanie 
CAPEX

Optymalizacja 
O/M
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Krótka lista:

Regulacja musi zapewniRegulacja musi zapewnićć warunki realizacji programu (zarwarunki realizacji programu (zaróówno wno 
po stronie zachpo stronie zachęęt jak i bodt jak i bodźźccóów: finansowanie inwestycji, regulacja w: finansowanie inwestycji, regulacja 
bodbodźźcowa przez jakocowa przez jakośćść, wymuszanie efektywno, wymuszanie efektywnośści operacyjnej )ci operacyjnej )

Przed ZarzPrzed Zarząądami przedsidami przedsięębiorstw stoi kluczowe zadanie: biorstw stoi kluczowe zadanie: 
okreokreśślenie funkcji celu, jaki jest do spelenie funkcji celu, jaki jest do spełłnienia nienia –– z uwzglz uwzglęędnieniem dnieniem 
ww. uwarunkowaww. uwarunkowańń, jego zdefiniowanie a nast, jego zdefiniowanie a nastęępnie przekonanie  pnie przekonanie  
najpierw siebie  a nastnajpierw siebie  a nastęępnie zapnie załłóóg o celowog o celowośści  i nieuchronnoci  i nieuchronnośści ci 
jego realizacji bez uciekania w dziajego realizacji bez uciekania w działłania zastania zastęępcze i pozorowanepcze i pozorowane

Program nie moProgram nie możże w spose w sposóób nieuzasadniony obcib nieuzasadniony obciążążyyćć odbiorcodbiorcóów w 
(stanowi(stanowićć pretekstu dla takiego obcipretekstu dla takiego obciążążenia)enia)

Perspektywa zasad regulacjiPerspektywa zasad regulacji
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Alternatywa zaniechania:

Konsekwencje scenariusza zachowawczego Konsekwencje scenariusza zachowawczego 
przy zaprzy załłoożżeniu eniu ceterisceteris paribusparibus

Pole utraconych Pole utraconych 
korzykorzyśścici

czas

Koszty energii Koszty energii 
niedostarczonejniedostarczonej

Koszty Koszty 
zagzagęęszczonych szczonych 
odczytodczytóóww

Kary za Kary za 
przekroczone limity przekroczone limity 
emisjiemisji
Koszty utraconej Koszty utraconej 
konkurencyjnokonkurencyjnośści ci 
gospodarkigospodarki

Koszty Koszty 
nieoptymalnego nieoptymalnego 
inwestowaniainwestowania
Koszty Koszty 
niedotrzymania niedotrzymania 
jakojakośści energiici energii

Pola nowych kosztPola nowych kosztóów koniecznych do w koniecznych do 
poniesieniaponiesienia

Koszty pozwoleKoszty pozwoleńń na na 
emisjemisjęę CO2CO2

sieć

obrót

……

Perspektywa zasad regulacjiPerspektywa zasad regulacji
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dziękuję za uwagę
tomasz.kowalak@ure.gov.pl tel: +48 (22) 661 62 10

fax: +48 (22) 661 62 19


