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DOŚWIADCZENIA LAT 2016-2017
Wielkości dziennego wskaźnika SAIDI w roku 2016

ROK 2017 – pogodowe anomalia czy
rzeczywistość i … przyszłość?
Czy kara za „pogodę” mobilizuje do
działania?
Maksymalne kary dla OSD – Czy
zasłużone? Czy taki był cel?
Wyższe kary to niższe inwestycje na
przyszłość. Czy to dobry kierunek?

Wielkości dziennego wskaźnika SAIDI w roku 2017

PROPOZYCJA EWALUACJI MODELU
Określenie definicji SAIDI, SAIFI
• z wyłączeniem wpływu nadzwyczajnych zdarzeń pogodowych
(porównujemy faktyczny progres a nie zmienność pogodową
pomiędzy latami)
• z wykorzystaniem metod statystycznych dla wyłączenia wpływu
nadzwyczajnych zdarzeń pogodowych (najbardziej obiektywne podejście)

PROPOZYCJA EWALUACJI MODELU
Elementy, które powinniśmy uwzględnić określając cel SAIDI, SAIFI

• Miejsce i czas w którym jesteśmy (obecny poziom wykonania z odniesieniem
do istniejącej struktury sieci i stopnia jej zautomatyzowania). Majątek w
energetyce charakteryzuje się kilkudziesięcioletnim okresem funkcjonowania.
• Oczekiwania jakościowe klientów i skłonność do ich finansowania
(jakość kosztuje więc konieczne jest wyważenie naszych oczekiwań z naszymi
możliwościami).
• Planowany poziom inwestowania, który jest ściśle powiązany z systemem
taryfowania (poziom i struktura inwestycji sieciowych ma istotny wpływ na
przyszły poziom SAIFI i SAIDI).
• Porównanie do innych krajów o podobnych uwarunkowaniach
urbanistycznych i terenowych, zbliżonej strukturze sieci
i definicji SAIDI, SAIFI oraz porównywalnym poziomie inwestowania.

Określmy realny roczny progres. Działajmy krok po kroku.

PROPOZYCJA EWALUACJI MODELU
Dodatkowo uwzględniając:

• Doświadczenia międzynarodowe
• Motywacyjny charakter funkcji nagradzania
• Zakres nakładów inwestycyjnych niezbędnych do poniesienia przez OSD
(kablowanie, modernizacja, automatyzacja sieci)
• Kilkudziesięciu letni cykl inwestycyjny w energetyce
Proponujemy zastosowanie pełnej opisanej metodyki regulacji jakościowej
uwzględniającej zarówno możliwość przyznania premii dla OSD, którzy
przekroczą zadane cele jakościowe jak i nałożenia kary w przypadku nie
zrealizowania celów.
Proponujemy ograniczyć maksymalny wpływ regulacji jakościowej w
pierwszym (testowym) okresie regulacji tak aby poziom kar wynikających z
anomalii pogodowych nie wpływał negatywnie na przyszły poziom inwestycji,
które są kluczowe dla realizacji celów jakościowych.

AKTUALNE WYZWANIA TARYFOWE

„Ogrzewanie domów piecami
elektrycznymi … pozytywne
zarówno dla środowiska
jak i dla energetyki.”

Cel:
stworzenie warunków
do ograniczania niskiej emisji
poprzez wprowadzenie
systemowych rozwiązań
umożliwiających poprawę
konkurencyjności ogrzewania
elektrycznego i promocję
ładowania samochodów
elektrycznych w nocnej dolinie
obciążenia

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC W KSE

Zapotrzebowanie na moc w KSE
w godzinach nocnych dni roboczych
sezonu grzewczego niższe o ok. 30%
niż w pozostałej części dnia

Okresy mniejszego zapotrzebowania na moc:
- godziny od 22:00 do 6:00 (8 godzin)

KOSZT DLA PIECA ELEKRYCZNEGO
Minimalny koszt w kraju*

DZISIAJ

JUTRO

Średni koszt w kraju*

Maksymalny koszt w kraju*

* Koszt określono dla odbiorcy w grupie
taryfowej G12 wyposażonego w 3-fazowy
licznik energii elektrycznej o rocznym
zużyciu energii elektrycznej na poziomie
15 000 kWh pobierającego energię
wyłącznie w strefie noc

cena energii
elektrycznej
wraz
z dodatkowymi
obciążeniami
i opłatami
za jej dostawę
na poziomie
ceny ciepła
sieciowego
ok. 25 gr/kWh

TARYFA „ANTYSMOGOWA” – PROPOZYCJA
Grupa
docelowa

• odbiorcy o dużym zużyciu energii elektrycznej
w godzinach nocnych (pomiędzy 22:00 a 6:00)
• selekcja odbiorców poprzez bodźce finansowe

Dwa
sezony

• sezon grzewczy: od września do kwietnia
• sezon nie-grzewczy: pozostałe miesiące roku

Dwie
strefy doby
Opłata
stała
Opłata
zmienna

Inne
możliwości

• strefa dzień: od godz. 6:00 do godz. 22:00
• strefa noc: od godz. 22:00 do godziny 6:00
• składnik stały opłaty sieciowej w nowej taryfie co najmniej 3-krotnie
wyższy od składnika stałego opłaty sieciowej innych grupach G1x
• sezon grzewczy: składnik zmienny opłaty sieciowej w strefie noc
na poziomie 2-3 gr/kWh, składnik zmienny w strefie dzień
co najmniej 6-krotnie wyższy niż w strefie noc oraz o ok. 30%
wyższy niż w pozostałych grupach taryfowych G1x
• sezon nie-grzewczy: składnik zmienny opłaty sieciowej w obydwu
strefach doby identyczny jak w grupie taryfowej G12
• obniżenie stawki jakościowej w sezonie grzewczym
z uwagi na poprawę funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
• …

Niezbędny jest taki dobór poszczególnych elementów, aby nie wzrosły 11
obciążania innych grup odbiorców i nie nastąpiły ich nieuzasadnione migracje

DOSTOSOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Jednostkowe
zapotrzebowanie
na moc do ogrzewania
budynku: 70-100 W/m2

Zapotrzebowanie
na moc pieca
elektrycznego: 15 kW

Budowa
lub przebudowa
stacji WN/SN

·
·

Powierzchnia
budynku: 180 m2

Liczba
budynków
z piecami
elektrycznymi:
1 000

Wymiana transformatorów WN/SN

=

Zapotrzebowanie
na moc pieca
elektrycznego:
12,6-18,0 kW

=

Zapotrzebowanie
na moc domów
z piecami
elektrycznymi:
15 MW

Rozbudowa sieci SN i nN
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ZWROT
Z KAPITAŁU

Dla uproszczenia założono stałe koszty
działalności i stały bazowy zwrot z kapitału
PRZYCHODY Z DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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PODSUMOWANIE
1. Szereg nowych wyzwań wymaga innowacyjnego
podejścia i rozwoju modelu regulacyjnego.
2. Regulacja jakościowa to nie tylko wyzwanie, ale też
szansa – konieczny balans pomiędzy „kijem” a
„marchewką”
3. Stawiane cele powinny być ambitne, ale osiągalne i
uzależnione od działań operatorów

ptpiree@ptpiree.pl

