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Agenda:Agenda:

2. Znaczenie poj2. Znaczenie pojęćęć: odbiorca  : odbiorca  ‐‐ klient klient ‐‐ prosumentprosument

5. Zmiany, 5. Zmiany, zmianyzmiany, , zmianyzmiany …….. .. –– tego nie lubimytego nie lubimy

1. Widmo (?) rewolucji technologicznej i 1. Widmo (?) rewolucji technologicznej i –– w w śślad za nilad za niąą –– mentalnejmentalnej

3. Postrzeganie OSD jako przes3. Postrzeganie OSD jako przesłłanka decyzyjna anka decyzyjna „„odbiorcyodbiorcy””

6. Czy warto by6. Czy warto byćć prymusem? (dylematy misji)prymusem? (dylematy misji)

7. Podsumowanie 7. Podsumowanie 

4. 4. QoSQoS i spirala i spirala śśmierci w tlemierci w tle
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Czy sektor elektroenergetyczny, Czy sektor elektroenergetyczny, 
w ksztaw kształłcie zarysowanym w kocie zarysowanym w końńcu XIX w (cu XIX w (źźrróóddłła a –– siesiećć –– odbiorcy), odbiorcy), 
zachowa swzachowa swóój zasadniczy zarys j zasadniczy zarys 
przez kolejne:przez kolejne:

A.A. 20 lat (do ko20 lat (do końńca naszej aktywnoca naszej aktywnośści zawodowej)?ci zawodowej)?

B.B. 50 lat (do ko50 lat (do końńca aktywnoca aktywnośści zawodowej naszych dzieci)?ci zawodowej naszych dzieci)?

C.C. nie zmieni sinie zmieni sięę wcale?wcale?

D.D. zmieni sizmieni sięę prpręędzej? dzej? 

Widmo (?) rewolucji technologicznej i Widmo (?) rewolucji technologicznej i 
–– w w śślad za nilad za niąą –– mentalnejmentalnej



Historia sektora transportu kolejowego kaHistoria sektora transportu kolejowego każże z due z dużążą ostroostrożżnonośściciąą
prognozowaprognozowaćć przyszprzyszłłoośćść sektora elektroenergetycznego w formule sektora elektroenergetycznego w formule 

business as business as usualusual

SieSiećć kolejowa  istniejkolejowa  istniejąąca w 1936ca w 1936
SieSiećć kolejowa zachowana do 2012kolejowa zachowana do 2012

Dworzec kolejowy Dworzec kolejowy 
Warszawa GdaWarszawa Gdańńskaska

PrzykPrzykłłady zmian dokonanych i zachodzady zmian dokonanych i zachodząącychcych



Czy sektor elektroenergetyczny jest do tego stopnia specyficzny Czy sektor elektroenergetyczny jest do tego stopnia specyficzny 
(odr(odręębny), bny), żże moe możże oprzee oprzećć sisięę przemianom, czerpiprzemianom, czerpiąącym z nowych cym z nowych 
technologii?technologii?

Telefonia mobilnaTelefonia mobilna

Telewizja interaktywnaTelewizja interaktywna

PrzykPrzykłłady zmian dokonanych i zachodzady zmian dokonanych i zachodząącychcych

ee‐‐bankowobankowośćść

SkutecznoSkutecznośćść protestu przeciwko ACTA pokazaprotestu przeciwko ACTA pokazałła sia siłęłę rozproszonego rozproszonego 
zasobu i skutecznozasobu i skutecznośćść jego mobilizacji opartej  na samojego mobilizacji opartej  na samośświadomowiadomośści i  ci i  
swobodzie decyzji, a nie przymusie organizacji typu policyjnoswobodzie decyzji, a nie przymusie organizacji typu policyjno‐‐
w0jskowegow0jskowego

Wojna z terroryzmemWojna z terroryzmem



Perspektywa rozwoju generacji rozproszonej Perspektywa rozwoju generacji rozproszonej 
w oparciu o mix energetycznyw oparciu o mix energetyczny

Stan dzisiejszyStan dzisiejszy PerspektywaPerspektywa
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Generacja scentralizowana 

Generacja rozproszona 

Energetyka jądrowa: 
centralna, czy rozproszona?

Zgazowanie węgla w złożu (zamiast CCS)

Gaz ziemny „złożowy”

Charakter generacji
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[Dariusz Dzirba]

Perspektywa rozwoju magazynowania energiiPerspektywa rozwoju magazynowania energii



Generacja  scentralizowana 

Generacja  rozproszona 

Usługa sieciowa – transport energii 

Magazynowanie energii  

Usługa sieciowa – transport usługi jakościowej 

Perspektywa zmiany charakteru Perspektywa zmiany charakteru 
biznesu sieciowegobiznesu sieciowego
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KoniecznoKoniecznośćść wdrowdrożżenia  myenia  myśślenia o prowadzonej lenia o prowadzonej 
dziadziałłalnoalnośści w kategoriach rynkowych ci w kategoriach rynkowych 
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Kto okreKto okreśśla poziom odniesienia dla oferty OSD?la poziom odniesienia dla oferty OSD?

A.A.Inne OSDInne OSD

B.B.Arbitralny Regulator (np. Minister FinansArbitralny Regulator (np. Minister Finansóów)w)

C.C.Prezes URE w wyniku negocjacji z OSDPrezes URE w wyniku negocjacji z OSD

D.D.KlientKlient



KoniecznoKoniecznośćść wdrowdrożżenia  myenia  myśślenia o prowadzonej lenia o prowadzonej 
dziadziałłalnoalnośści w kategoriach rynkowych ci w kategoriach rynkowych 
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Generacja za miejscem dostarczania energii z KSE:Generacja za miejscem dostarczania energii z KSE:

Synchroniczna Synchroniczna –– wymaga zapewnienia jakowymaga zapewnienia jakośści dostawy do odbiorcy ci dostawy do odbiorcy 
–– momożże bye byćć zagrozagrożżeniem jakoeniem jakośści energii dla odbiorcci energii dla odbiorcóów w 

ssąąsiednichsiednich
–– momożże bye byćć lokalnym lokalnym źźrróóddłłem usem usłług systemowychug systemowych

Autarkiczna Autarkiczna –– nie wymaga zgody OSD (rozwnie wymaga zgody OSD (rozwóój niekontrolowany)j niekontrolowany)
–– obniobniżża zapotrzebowanie odbiorcy na energia zapotrzebowanie odbiorcy na energięę z KSEz KSE

Decyzja odbiorcy o podjDecyzja odbiorcy o podjęęciu inwestycji jest wynikiem rachunku ciu inwestycji jest wynikiem rachunku 
ekonomicznego i (ew.) ekonomicznego i (ew.) „„modymody””

OSD (a nie tylko wytwOSD (a nie tylko wytwóórcy) zaczynajrcy) zaczynająą bybyćć wystawieni na wystawieni na 
bezpobezpośśredniredniąą konkurencjkonkurencjęę ze strony sektora dostawcze strony sektora dostawcóów w 
urzurząądzedzeńń do mikrogeneracji  oraz  (w perspektywie) do mikrogeneracji  oraz  (w perspektywie) 
magazynowania energii elektrycznej magazynowania energii elektrycznej 



Struktura generacji rozproszonejStruktura generacji rozproszonej
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Prosumenci (na nN)Prosumenci (na nN)
Generacja rozproszona (na SN):  Generacja rozproszona (na SN):  

Kogeneracja Kogeneracja „„klasycznaklasyczna””, np. gazowa,, np. gazowa,
KoKo-- i trigeneracja biogazowa,i trigeneracja biogazowa,
KoKo-- i trigeneracja geotermiczna,i trigeneracja geotermiczna,
Farmy solarne (vide Czechy),Farmy solarne (vide Czechy),
Farmy wiatrowe offFarmy wiatrowe off--shore,shore,
??????

Systemy Systemy łładowania pojazdadowania pojazdóów z bateriami w z bateriami 
wymiennymiwymiennymi

??????

Naturalna koincydencja generacji PV i konsumpcji przez klimatyzację

Determinacja do zarządzenia ryzykiem utraty zasilania na przykładzie 
ZGH Bolesław
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Energy mix odbiorcy komunalnoEnergy mix odbiorcy komunalno--bytowegobytowego
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IstotIstotąą uoguogóólnionej rewolucji technologicznej (i mentalnej) jest lnionej rewolucji technologicznej (i mentalnej) jest 
rozpraszanie:rozpraszanie:
kompetencji, oparte na rozpraszaniukompetencji, oparte na rozpraszaniu
zasobzasobóów, wykorzystujw, wykorzystująące dostce dostęęp do rozproszonych p do rozproszonych 
technologiitechnologii

„„ZZłłoty troty tróójnjnóógg””

W  elektroenergetyce sW  elektroenergetyce sąą to:to:
rozproszona generacja,rozproszona generacja,
rozproszone magazynowanie energii elektrycznej,rozproszone magazynowanie energii elektrycznej,
rozproszone usrozproszone usłługi systemoweugi systemowe
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Czynnik czasu:     grid parity

November 2011

Źródło: Sun Edison,

• Punkt na osi czasu, 
od którego przestaje mieć znaczenie, 
czy, z punktu widzenia ponoszonych kosztów, 
finalny odbiorca energii 
pokrywa całość lub część swojego zapotrzebowania na 

energię elektryczną z sieci, 
czy z własnego dedykowanego źródła, 
które może w tym celu  zainstalować

• Grid parity powinna być definiowana jako 
dynamiczna, 

tj. uwzględniająca oczekiwania odbiorcy 
odnośnie przyszłych kosztów zaopatrzenia  z sieci, jak 

również pełny cykl życia kosztów systemu 
wytwórczego. 

Koszty te powinny być porównywane z kalkulacją NPV 
własnej inwestycji

Definicja:



1717 Źródło: Sun Edison,

Perspektywa czasowa osiągnięcia grid parity na przykładzie PV 

November 2011
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Znaczenie pojZnaczenie pojęćęć: odbiorca  : odbiorca  ‐‐ klient klient ‐‐ prosumentprosument

Odbiorca Odbiorca –– ppłłacze i pacze i płłaci, aci, bo nie ma alternatywy: nie zrezygnuje z bo nie ma alternatywy: nie zrezygnuje z 
komfortu, jaki daje mu energia elektryczna, a innkomfortu, jaki daje mu energia elektryczna, a innąą drogdrogąą
jej nie pozyska w sposjej nie pozyska w sposóób sensownyb sensowny

Klient Klient –– to, na czym mu zaleto, na czym mu zależży y momożże ale nie musi kupie ale nie musi kupićć od  od  
Sprzedawcy, na rynku funkcjonujSprzedawcy, na rynku funkcjonująą inni Sprzedawcy z ofertinni Sprzedawcy z ofertąą
konkurencyjnkonkurencyjnąą, Sprzedawca mo, Sprzedawca możże zostae zostaćć ze swoim towarem ze swoim towarem 
w rw ręęku; ku; 
dzisiaj to wydzisiaj to wyłąłącznie problem Sprzedawccznie problem Sprzedawcóów energii, klient w energii, klient 

sprzedawcy jest odbiorcsprzedawcy jest odbiorcąą w relacji z OSD  w relacji z OSD  

Prosument  (zwProsument  (zwłłaszcza po rozwiniaszcza po rozwinięęciu kompetencji w zakresie  ciu kompetencji w zakresie  
magazynowania energii  i usmagazynowania energii  i usłług systemowych) ug systemowych) ––
partner w biznesie:  mopartner w biznesie:  możże ale nie musi kupie ale nie musi kupićć od OSD to od OSD to 
na czym mu zalena czym mu zależży, ale tey, ale teżż momożże ale nie musi sprzedae ale nie musi sprzedaćć
to, na czym zaleto, na czym zależży OSD;y OSD;
To jest wyzwanie dla OSD!To jest wyzwanie dla OSD!

To nie sTo nie sąą pojpojęęcia zamienne !cia zamienne !
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1. Klient oczami OSD1. Klient oczami OSD

Postrzeganie OSD jako przesPostrzeganie OSD jako przesłłanka decyzyjna anka decyzyjna 
„„odbiorcyodbiorcy””

Czym jest taryfa OSD?Czym jest taryfa OSD?

A.A. PodstawPodstawąą ekonomicznekonomicznąą racjonalnego funkcjonowania OSD?racjonalnego funkcjonowania OSD?

B.B. ŹŹrróóddłłem usprawiedliwiania  wem usprawiedliwiania  włłasnej pazernoasnej pazernośści?ci?

C.C. Dokumentem narzuconym przez URE na szkodDokumentem narzuconym przez URE na szkodęę firmy i utrapienie  firmy i utrapienie  

odbiorcodbiorcóów?w?

D.D. JednostronnJednostronnąą definicjdefinicjąą praw OSD i obowipraw OSD i obowiąązkzkóów odbiorcy?w odbiorcy?
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Droga do OSD oczami klientaDroga do OSD oczami klienta

Postrzeganie OSD jako przesPostrzeganie OSD jako przesłłanka decyzyjna anka decyzyjna 
„„odbiorcyodbiorcy””
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OSD oczami klienta:OSD oczami klienta:

Postrzeganie OSD jako przesPostrzeganie OSD jako przesłłanka decyzyjna anka decyzyjna 
„„odbiorcyodbiorcy””

odbiorcaodbiorca

ZARZZARZĄĄD OSDD OSD

KIEROWNICTWO OSDKIEROWNICTWO OSD

PERSONEL OSDPERSONEL OSD

Prezes UREPrezes URE
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PrzykPrzykłład z ad z żżycia: list od odbiorcyycia: list od odbiorcy

Postrzeganie OSD jako przesPostrzeganie OSD jako przesłłanka decyzyjna anka decyzyjna 
„„odbiorcyodbiorcy””

Zachwianie pozycjZachwianie pozycjąą 4F na rynku odzie4F na rynku odzieżży sportowej, y sportowej, 
na podstawie na podstawie fafałłszywegoszywego oskaroskarżżenia podchwyconego przez enia podchwyconego przez 

spospołłecznoecznośćść internetowinternetowąą, najlepszym przyk, najlepszym przykłładem ukrytego tu ryzyka adem ukrytego tu ryzyka 
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W ostatnich latach (2010 W ostatnich latach (2010 ‐‐1011) Prezes URE dwukrotnie 1011) Prezes URE dwukrotnie 
wymierzywymierzyłł karkaręę z Art. 56 przedsiz Art. 56 przedsięębiorstwu ENERGA OBRbiorstwu ENERGA OBRÓÓTT

Powodem byPowodem byłło naruszenie warunko naruszenie warunkóów koncesji w procesie w koncesji w procesie 
likwidacji okrelikwidacji okreśślonych grup odbiorclonych grup odbiorcóów oraz zmiany w oraz zmiany 
kwalifikowania do grup kwalifikowania do grup 

KaKażżdorazowo wspdorazowo wspóółłodpowiedzialnym  byodpowiedzialnym  byłło przedsio przedsięębiorstwo biorstwo 
ENERGA OPERATORENERGA OPERATOR

NaleNależży siy sięę liczyliczyćć ze zmianze zmianąą przepisprzepisóów prawa, ktw prawa, któóra pozwoli w ra pozwoli w 
spossposóób jednoznaczny wycib jednoznaczny wyciąągagaćć konsekwencje wobec konsekwencje wobec 
wszystkich podmiotwszystkich podmiotóów zaangaw zaangażżowanych w wadliwy procesowanych w wadliwy proces

Postrzeganie OSD jako przesPostrzeganie OSD jako przesłłanka decyzyjna anka decyzyjna 
„„odbiorcyodbiorcy””
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1. Klient oczami OSD1. Klient oczami OSD

Postrzeganie OSD jako przesPostrzeganie OSD jako przesłłanka decyzyjna anka decyzyjna 
„„odbiorcyodbiorcy””

Czy taryfa OSD jest z gumy?Czy taryfa OSD jest z gumy?

A.A. KaKażżdy pretekst jest dobry, by podwydy pretekst jest dobry, by podwyżższyszyćć kwotkwotęę kosztkosztóów w 

uzasadnionych do taryfyuzasadnionych do taryfy

B.B. KaKażżdy zapis w taryfie jest dobrym uzasadnieniem, by dy zapis w taryfie jest dobrym uzasadnieniem, by „„skasowaskasowaćć””

odbiorcodbiorcęę
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Kluczowe parametry decyzyjne odbiorcy:Kluczowe parametry decyzyjne odbiorcy:
Koszty  przyKoszty  przyłąłączenia czenia 
Koszty zaopatrzenia w energiKoszty zaopatrzenia w energięę ((łąłączne)czne)
Ryzyko utraty zasilaniaRyzyko utraty zasilania

JakoJakośćść energii: energii: 
Warunki/koszty przyWarunki/koszty przyłąłączenia, dostczenia, dostęępnopnośćść mocymocy
NiezawodnoNiezawodnośćść dostaw (SAIDI, MAIFI)dostaw (SAIDI, MAIFI)
JakoJakośćść napinapięęciacia
JakoJakośćść obsobsłługiugi

QoS i spirala QoS i spirala śśmierci w tlemierci w tle
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„„Spirala Spirala śśmiercimierci””::
konflikt z odbiorckonflikt z odbiorcąą na gruncie jakona gruncie jakośści i/lub kosztci i/lub kosztóów zasilania w zasilania ‐‐> > 
decyzja odbiorcy o inwestycji we wdecyzja odbiorcy o inwestycji we włłasne asne źźrróóddłło o ‐‐> obni> obniżżenie enie 
poboru z sieci/mocy umownej poboru z sieci/mocy umownej ––> wzrost stawek na pokrycie > wzrost stawek na pokrycie 
kosztkosztóów staw stałłych ych ––> wzrost kosztu zaopatrzenia w energi> wzrost kosztu zaopatrzenia w energięę z KSE z KSE 
dla pozostadla pozostałłych odbiorcych odbiorcóów w ––> rosn> rosnąąca stymulacja do ca stymulacja do 
zainwestowania we wzainwestowania we włłasne asne źźrróóddłło u odbiorco u odbiorcóów dotychczas w dotychczas 
pasywnych pasywnych ‐‐> wzrost  populacji > wzrost  populacji źźrróódedełł rozproszonych rozproszonych ‐‐> spadek > spadek 
cen cen źźrróódedełł rozproszonych i wzrost ich niezawodnorozproszonych i wzrost ich niezawodnośści ci ‐‐> wzrost > wzrost 
populacji prosumentpopulacji prosumentóóww

QoS i spirala QoS i spirala śśmierci w tlemierci w tle

problem politycznoproblem polityczno‐‐spospołłeczny eczny 
w postaci lawinowo rosnw postaci lawinowo rosnąących cych 
kosztkosztóów zaopatrzenia w w zaopatrzenia w 
energienergięę odbiorcodbiorcóów  nie w  nie 
dysponujdysponująących mocych możżliwoliwośściciąą
zastosowania wzastosowania włłasnej generacjiasnej generacji

perspektywa pozostania z perspektywa pozostania z 
majmająątkiem tkiem 
niezamortyzowanym, niezamortyzowanym, 
zarzaróówno po stronie wno po stronie 
generacji centralnej, jak i generacji centralnej, jak i 
siecisieci
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Proces decyzyjny zmiany statusu  z odbiorcy na prosumenta /autopProces decyzyjny zmiany statusu  z odbiorcy na prosumenta /autoproducenta:roducenta:

Zmiany, zmiany, zmiany Zmiany, zmiany, zmiany …….. .. –– tego nie lubimytego nie lubimy

Skoro nie bSkoro nie bęędzie jak bydzie jak byłło, to co sio, to co sięę zmieni, do czego trzeba sizmieni, do czego trzeba sięę
przystosowaprzystosowaćć??

Koszty utrzymania sieciKoszty utrzymania sieci

Koszty niedostarczenia energii*ryzyko awarii sieciowej Koszty niedostarczenia energii*ryzyko awarii sieciowej 

Cena energii z KSECena energii z KSE
Cena energii z wCena energii z włłasnego asnego 
źźrróóddłła (z uwzgla (z uwzglęędnieniem dnieniem 
mech. wsparcia, w mech. wsparcia, w 
autarkii)autarkii)

Koszty niedostarczenia energii*ryzyko awarii Koszty niedostarczenia energii*ryzyko awarii 
wwłłasnego asnego źźrróóddłłaa
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Proces decyzyjny zmiany statusu  z odbiorcy na prosumenta /autopProces decyzyjny zmiany statusu  z odbiorcy na prosumenta /autoproducenta:roducenta:

Zmiany, zmiany, zmiany Zmiany, zmiany, zmiany …….. .. –– tego nie lubimytego nie lubimy

Skoro nie bSkoro nie bęędzie jak bydzie jak byłło, to co sio, to co sięę zmieni, do czego trzeba sizmieni, do czego trzeba sięę
przystosowaprzystosowaćć??

Koszty utrzymania sieciKoszty utrzymania sieci

Koszty niedostarczenia energii*ryzyko awarii sieciowej Koszty niedostarczenia energii*ryzyko awarii sieciowej 

Cena energii z KSECena energii z KSE

Koszty niedostarczenia energii*ryzyko awarii Koszty niedostarczenia energii*ryzyko awarii 
wwłłasnego asnego źźrróóddłłaa

Cena energii z wCena energii z włłasnego asnego 
źźrróóddłła (z uwzgla (z uwzglęędnieniem dnieniem 
mech. wsparcia i przychodmech. wsparcia i przychodóów w 
z usz usłług systemowych)ug systemowych)



2929

Czynnikami krytycznymi sCzynnikami krytycznymi sąą::

Zmiany, zmiany, zmiany Zmiany, zmiany, zmiany …….. .. –– tego nie lubimytego nie lubimy

Skoro nie bSkoro nie bęędzie jak bydzie jak byłło, to co sio, to co sięę zmieni, do czego trzeba sizmieni, do czego trzeba sięę
przystosowaprzystosowaćć??

Koszty utrzymania sieciKoszty utrzymania sieci
Ryzyko awarii sieciowejRyzyko awarii sieciowej

Na ceny energii z KSE OSD nie ma wpNa ceny energii z KSE OSD nie ma wpłływu ywu 
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Zmiany, zmiany, zmiany Zmiany, zmiany, zmiany …….. .. –– tego nie lubimytego nie lubimy

Skoro nie bSkoro nie bęędzie jak bydzie jak byłło, to co sio, to co sięę zmieni, do czego trzeba sizmieni, do czego trzeba sięę
przystosowaprzystosowaćć??

Koszty utrzymania sieci:Koszty utrzymania sieci:
To nie Prezes URE powinien byTo nie Prezes URE powinien byćć stymulatorem poprawy stymulatorem poprawy 

efektywnoefektywnośści  TOTEXci  TOTEX‐‐u u „„na przekna przekóórr”” SpSpóółłce!ce!
Obrona doraObrona doraźźnego interesu w formule nego interesu w formule „„momożże sie sięę da coda cośś jeszcze jeszcze 

wcisnwcisnąćąć do taryfy, a potem na tej podstawie wycisndo taryfy, a potem na tej podstawie wycisnąćąć z z 
odbiorcyodbiorcy”” jest dziajest działłaniem na szkodaniem na szkodęę SpSpóółłkiki

Ryzyko awarii sieciowejRyzyko awarii sieciowej
Wszystkie aktualnie czynione inwestycje i zabiegi organizacyjne Wszystkie aktualnie czynione inwestycje i zabiegi organizacyjne 

powinny bypowinny byćć nakierowane na  zapewnienie realnej  poprawy nakierowane na  zapewnienie realnej  poprawy 
jakojakośści zasilania i obsci zasilania i obsłługiugi



3131

Zmiany, zmiany, zmiany Zmiany, zmiany, zmiany …….. .. –– tego nie lubimytego nie lubimy

Skoro nie bSkoro nie bęędzie jak bydzie jak byłło, to co sio, to co sięę zmieni, do czego trzeba sizmieni, do czego trzeba sięę
przystosowaprzystosowaćć??

Konieczne zmiany dotyczKonieczne zmiany dotycząą nie tylko obszaru nie tylko obszaru „„wewnwewnęętrznegotrznego”” OSD, OSD, 
muszmusząą objobjąćąć taktakżże:e:
spossposóób kreowania mechanizmb kreowania mechanizmóów wsparcia  OZEE,  w wsparcia  OZEE,  
zakres uczestnictwa podsektora wytwzakres uczestnictwa podsektora wytwóórczego w utrzymaniu sieci ,rczego w utrzymaniu sieci ,
zasady bilansowania systemu,zasady bilansowania systemu,
politykpolitykęę wwłłaaśścicielskcicielskąą w obszarze caw obszarze całłej energetyki,ej energetyki,
……

Ew. brak (opEw. brak (opóóźźnienie) dzianienie) działłaańń w otoczeniu OSD w otoczeniu OSD 
nie powinien jednak bynie powinien jednak byćć usprawiedliwieniem usprawiedliwieniem 
dla kunktatorstwa i polityki na przeczekaniedla kunktatorstwa i polityki na przeczekanie
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2. Co trzeba zrobi2. Co trzeba zrobićć

4. Co mo4. Co możżemy osiemy osiąągngnąćąć??

1. Dylematy misji1. Dylematy misji

Czy warto byCzy warto byćć prymusem? prymusem? 

3. Ile to b3. Ile to bęędzie kosztowadzie kosztowaćć
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Czy warto byCzy warto byćć prymusem? (dylematy misji)prymusem? (dylematy misji)

LLęęk k 
przed przed 
walkwalkąą, , 
nowym, nowym, 
nieznanymnieznanym
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Model tradycyjny Model tradycyjny 
ma bezsprzeczne, ma bezsprzeczne, 
sprawdzone walory, sprawdzone walory, 
momożże wie więęc jednak c jednak 
warto broniwarto bronićć status status 
quo?  quo?  

Czy warto byCzy warto byćć prymusem? (dylematy misji)prymusem? (dylematy misji)

Pokusa trwania Pokusa trwania 
w znanym, w znanym, 
sprawdzonymsprawdzonym
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Czy warto byCzy warto byćć prymusem? (dylematy misji)prymusem? (dylematy misji)

AleAle……

JeJeśśli pozwoli  li pozwoli  
sisięę wypchnwypchnąćąć
z rynku, moz rynku, możże  e  
jujużż nie bynie byćć
powrotupowrotu
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Paszportyzacja  majPaszportyzacja  mająątkutku

Budowa relacji z klientamiBudowa relacji z klientami

Smart MeteringSmart Metering

Ile to bIle to bęędzie kosztowadzie kosztowaćć

Automatyzacja sieci Automatyzacja sieci ‐‐>Smart Grid>Smart Grid
NakNakłłady ady ‐‐> koszty uzasadnione > koszty uzasadnione 

Taryfa tego nie udTaryfa tego nie udźźwignie wignie , pr, próóba ba „„sisiłłowegoowego”” rozwirozwiąązania tylko zania tylko 
przyspieszy rozwprzyspieszy rozwóój autarkicznej gaj autarkicznej gałęłęzi  inwestowania po stronie zi  inwestowania po stronie 
odbiorcodbiorcóóww

Konieczne jest aktywne uruchomienie rezerw Konieczne jest aktywne uruchomienie rezerw 
i sii sięęgnignięęcie po cie po śśrodki pomocowe, rodki pomocowe, 

bez  oglbez  ogląądania sidania sięę na Regulatora, na Regulatora, żże dodatkowo e dodatkowo „„wynagrodziwynagrodzi”” to w taryfieto w taryfie
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OSD korzystajOSD korzystająący z potencjacy z potencjałłu generacji rozproszonej wspu generacji rozproszonej wspóółłpracujpracująącej z cej z 
jego siecijego sieciąą ma pozycjma pozycjęę „„suwerenasuwerena”” na swoim obszarze dziana swoim obszarze działłania: ania: 

jest w stanie utrzymajest w stanie utrzymaćć siesiećć ogniskujogniskująąc swc swóój biznes na transporcie j biznes na transporcie 
ususłług sytemowych w miejsce dzisiejszego transportu energiiug sytemowych w miejsce dzisiejszego transportu energii

jest w stanie zaoferowajest w stanie zaoferowaćć zasilanie takzasilanie takżże dla odbiorce dla odbiorcóów nie w nie 
dysponujdysponująących potencjacych potencjałłem wytwem wytwóórczym, w sposrczym, w sposóób radykalnie bardziej b radykalnie bardziej 
niezaleniezależżny od zakny od zakłłóóceceńń systemowych i pogodowych (lepsze systemowych i pogodowych (lepsze 
jakojakośściowo)  niciowo)  niżż „„skazanyskazany”” na dostawy energii  wyna dostawy energii  wyłąłącznie ze cznie ze źźrróódedełł
scentralizowanych,scentralizowanych,

Co moCo możżemy osiemy osiąągngnąćąć??
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Widmo rewolucji technologicznej i Widmo rewolucji technologicznej i –– w w śślad za nilad za niąą –– mentalnej mentalnej 
prowadzi do przewartoprowadzi do przewartośściowania  pojciowania  pojęęcia cia „„odbiorca energiiodbiorca energii”” i i 
relacji wzajemnych pomirelacji wzajemnych pomięędzy podmiotem przydzy podmiotem przyłąłączonym do czonym do 
sieci i OSDsieci i OSD
Realnym zagroRealnym zagrożżeniem staje sieniem staje sięę momożżliwoliwośćść utraty istotnej utraty istotnej 
czczęśęści dotychczasowego rynku i koniecznoci dotychczasowego rynku i koniecznośćść znalezienia znalezienia 
nowych nisz biznesowych,  celem unikninowych nisz biznesowych,  celem uniknięęcia wpadnicia wpadnięęcia w cia w 
„„spiralspiralęę śśmiercimierci””
Zmiany technologiczne (i mentalne) wymuszajZmiany technologiczne (i mentalne) wymuszająą ggłęłębokbokąą
rewizjrewizjęę obowiobowiąązujzująących dotychczas kanoncych dotychczas kanonóów, co oznacza w, co oznacza 
trudny , ztrudny , złłoożżony proces przemian w obszarze legislacji i ony proces przemian w obszarze legislacji i 
organizacji sektora elektroenergetycznegoorganizacji sektora elektroenergetycznego
Odwlekanie zmian (opOdwlekanie zmian (opóór) stymuluje ich rozwr) stymuluje ich rozwóój w kierunku j w kierunku 
nieponiepożążądanym z punktu widzenia OSD  (jak i cadanym z punktu widzenia OSD  (jak i całłej gospodarki)ej gospodarki)

Podsumowanie Podsumowanie 
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nonsensopedia.wikia.com

Zamiast koZamiast końńcowych cowych 
wnioskwnioskóóww

Wygra ten, kto pierwszy dostrzeże , że to real
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nonsensopedia.wikia.com

Zamiast koZamiast końńcowych wnioskcowych wnioskóóww

Czy  poglCzy  pogląąd  na otaczajd  na otaczająąccąą nas rzeczywistonas rzeczywistośćść, , 
a zwa zwłłaszcza  nadchodzaszcza  nadchodząąccąą przyszprzyszłłoośćść, , 
po tej prezentacji pozostapo tej prezentacji pozostałł niezmieniony? niezmieniony? 

A.A.TakTak

B.B.NieNie



dziękuję za uwagę

tomasz.kowalak@ure.gov.pl tel: +48 (22) 661 62 10
fax: +48 (22) 661 62 19


