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Net-metering

• Opomiarowanie netto, saldowanie, wymiana barterowa

• Usługa pozwalająca prosumentowi lub  grupie 
użytkowników sieci (spółdzielnia, klaster) na korzystanie z 
sieci jak z magazynu energii

• W zależności od współczynnika net-meteringu (WNM), za 
wprowadzoną do sieci 1kWh prosument/grupa 
użytkowników sieci mogą odebrad X kWh. 

Dla współczynnika WNM=0,8 X=0,8 kWh
natomiast 0,2kWh przepada na rzecz operatora sieci
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Net-metering a obecne brzmienie Ustawy o OZE

Art. 4. 1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia 
ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci 
elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w 
stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten 
stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8. 

2. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na 
podstawie wskazao urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej 
mikroinstalacji. 

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości 
energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na 
podstawie wskazao urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej 
mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora 
w taki sposób aby ilośd wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii 
była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii 
z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. 
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Dwa bieguny współczynika net-meteringu

• Wysoki współczynnik NMW (np. równy 1,0)

• Wspiera prosumentów zwiększając opłacalnośd inwestycji w źródła OZE

• W przypadku niskiego nasycenia sieci niestabilnymi źródłami OZE, np. pv
(stan obecny), stymuluje ich rozwój nie zakłócając pracy sieci

• Zniechęca prosumentów do aktywnego zarządzania energią

• Niski współczynnik NMW (np. równy 0,5)

• Zmniejsza opłacalnośd inwestycji w źródła OZE

• Mobilizuje prosumentów do aktywnego zarządzania energią i inwestycji 
np. w inteligentną infrastrukturę, zasobniki  czy inne rozwiązania



4 wymiary net-meteringu

• Okres saldowania:

• godziny, dni, miesiące, kwartały, pół roku, rok

• Współczynnik net-meteringu 

• obowiązujący obecnie 1:0,8 oraz 1:0,7

• Technologia generacji 

• Źródła wymuszone (pv, wiatrowe), biogazownie, inne

• Umiejscowienie w strukturze sieci, klastrze

• punkt poboru (prosument), 

• stacja transformatorowa SN/nN

• GPZ



Net-metering w klastrze
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• A – poziom prosumenta
• B – poziom węzła
• C – poziom osłony kontrolnej klastra



Badania symulacyjne  - prosument 1

• roczne zużycie energii elektrycznej  7,4 MWh

• zarządzanie  energią w celu zwiększenia zużycia na potrzeby własne

• pompa ciepła jako jedyne źródło ogrzewania 

• ogrzewanie podłogowe jako zasobnik ciepła

• instalacja PV

• moc PV 4,4 kW

• roczna produkcja 3,87 MWh (szacunek konserwatywny)

• autokonsumpcja 1,90 MWh (49%)

• wprowadzono do sieci  (eksport) 1,97 MWh

• moc 8,5 kW

• roczna produkcja 7,56 MWh (szacunek konserwatywny)

• autokonsumpcja 2,28 MWh (30%)

• wprowadzono do sieci  (eksport) 5,28 MWh

• źródło danych: http://pvmointor.pl



NM - niezbilansowana nadwyżka



Badania symulacyjne  - prosument 2

• roczne zużycie energii elektrycznej  2,8 MWh

• BRAK zarządzania energią w celu zwiększenia zużycia na potrzeby własne

• instalacja PV

• moc PV 1,7 kW

• roczna produkcja 1,41 MWh (szacunek konserwatywny)

• autokonsumpcja 0,53 MWh (37%)

• wprowadzono do sieci  (eksport) 0,88 MWh

• moc 3,3 kW

• roczna produkcja 2,88 MWh (szacunek konserwatywny)

• autokonsumpcja 0,66 MWh (23%)

• wprowadzono do sieci  (eksport) 2,22 MWh

• źródło danych: http://pvmointor.pl



NM - niezbilansowana nadwyżka



NM - porównanie



Net-metering na poziomie węzła SN/nN



Stacja transformatorowa SN/nN 100kVA

• Pobór roczny 286 MWh

• Średnia moc poboru 33kW

• Osiągana maksymalna moc poboru 50 kW

• Osiągana minimalna moc poboru 17 kW

• Profil roczny:



3 scenariusze badao dla stacji SN/nN 100kVA
pobór roczny 286 MWh

identyczny profil poboru

• Fotowoltaika 264 kW

• roczna produkcja:  238 MWh

• autokonsumpcja:  94 MWh (39%)

• Biogazownia 40kW

• roczna produkcja:  267 MWh

• autokonsumpcja:  263 MWh (99%)

• Fotowoltaika 100 kW+ biogazownia 20 kW

• roczna produkcja:  227 MWh

• autokonsumpcja:  196 MWh (86%)



SN/nN + Fotowoltaika 264 kW

NM - niezbilansowane nadwyżki energii



SN/nN + Biogazownia 40kW

NM - niezbilansowane nadwyżki energii



SN/nN + fotowoltaika 100 kW+ biogazownia 20 kW

NM - niezbilansowane nadwyżki energii



NM - niezbilansowane nadwyżki energii jako 
procent produkcji dla różnych okresów saldowania



Klaster energetyczny

• Autonomizacja gospodarki energetycznej

• Utworzenie własnych zdolności regulacyjnych i bilasnujących

• Przeniesienie  dotychczasowej opłaty przesyłowej (wraz z obowiązkami z 
niej wynikającymi) na rzecz operatora OSP na poziom klastra, w tym: 

• składnika sieciowego związanego z sieciami 400/220 kV

• opłaty systemowej za scentralizowane usługi systemowe

• Koordynator klastra 

• operator OHTKE odpowiedzialny zarówno za funkcjonowanie klastra, 
bilansowanie, działanie net-meteringu

• inwestor inwestujący w źródła bilansująco-regulacyjne



Osłona kontrolna klastra energetycznego

• Strefa styku pomiędzy KSE a infrastrukturą klastra

• Jej zadaniem jest minimalizacja, a docelowo wyeliminowanie przepływów 
energii pomiędzy klastrem i KSE dzięki utworzenie własnych zdolności 
regulacyjnych i bilansujących klastra



Net-metering na poziomie osłony kontrolnej klastra



Net-metering w klastrze i na osłonie kontrolnej 
klastra

• Może byd traktowany jako narzędzie taryfowe , zachęcające 
odbiorców/prosmentów/NI do określonych zachowao, w tym 

• na początkowym etapie rozwoju klastra, rozwoju źródeł OZE

• następnie wzmacniający autonomizację gospodarki energetycznej oraz 
tworzenie zdolności bilansujących i regulacyjnych klastra

• Dobór współczynnika WNMKE , okresów saldowania w net-meteringu  może 
obok taryf dynamicznych wpływad na kształtowanie struktury i 
funkcjonowania klastra



Wymagania dla net-meteringu w klastrze i na 
osłonie kontrolnej klastra

• Zróżnicowanie 

• dla różnych technologii OZE

• dla węzłów sieciowych w zależności od klasy węzła i jego 
autokonsumpcji

• dla różnych czasów  saldowania (rok, pół roku, miesiąc, doba, 15 min, 5 
min)

• Cykliczne kalibrowanie wraz z rozwojem klastra i nasyceniem go źródłami 
OZE

• Wymaga  przeprowadzenia szczegółowych badao



Infrastruktura pomiarowo-rozliczeniowa klastra

• W punktach poboru  u odbiorców nie będących prosumentami

• liczniki jednokierunkowe  ze zdalnym odczytem

• W punktach poboru  u odbiorców będących prosumentami oraz w węzłach 
sieci 

• liczniki dwukierunkowe 

• zdalny odczyt z opóźnieniem mniejszym niż okres net-meteringu

• zliczanie sumarycznego przepływu energii  na wszystkich fazach

• W punktach świadczących usługi bilansowania 

• dwukierunkowe liczniki  z bieżącym odczytem on-line

• Na osłonie klastra

• zdalny odczyt  z minimalnymi opóźnieniami

• system teleinformatyczny agregujący dane z istotnych punktów klastra

• bilansowanie algorytmiczne z uwzględnieniem sumy bieżących 
pomiarów



Podsumowanie
• Net-metering o wysokim współczynniku NMW wspiera rozwój generacji OZE lecz nie 

zachęca do zrządzania  energią i zwiększania autokonsumpcji energii elektrycznej przez 
prosumentów

• W sieciach o niskim wysyceniu źródłami OZE może byd traktowany jako pewien rodzaj 
wsparcia 

• W dojrzałej infrastrukturze klastra nasyconej źródłami OZE, kształtowanie  współczynnika 
NMW powinno uwzględniad koszty dystrybucji energii elektrycznej w obrębie 
infrastruktury  klastra oraz autokonsumpcję w poszczególnych jego gałęziach

• Zmieniający się w dłuższym okresie czasu net-metering na osłonie kontrolnej klastra 
będzie początkowo wspierał rozwój źródeł OZE, lecz również rozwój źródeł bilansujących 
i regulacyjnych

• Mechanizm net-meteringu może byd prostym mechanizmem zastępującym częśd 
dzisiejszej opłaty dystrybucyjnej, przenoszącym zarówno środki finansowe jak i 
kompetencje do wnętrza klastra

• Potrzeba dalszych badao wpływu net-meteringu na kształtowanie kosztów poboru 
energii, w tym:

• podziału współczynników NM ze względu na 

• technologie  źródeł  energii elektrycznej

• umiejscowienie w strukturze sieci

• zużycie energii na potrzeby własne


