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TARYFY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA MONO RYNKU ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ OZE – stan przewidywany
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PRZEPŁYWY ENERGII I ROZLICZENIA FINANSOWE

KSE

400/220 kV

Sekcja 110 kV 110 kV/SN
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OSŁONY KONTROLNE W ROZPROSZONYCH SYSTEMACH NOWYCH 
(INTELIGENTNYCH) UKŁADÓW BILLINGOWYCH

Zakup energii Sprzedaż energii

Osłona
z sieci 
WEK

od NI i 
prosu-

mentów
EP

do sieci 
WEK

innym 
odbiorcom i 

prosumentom

Mechanizmy/możliwości wpływające na 
cenę

OK1 jak obecnie

tak, jeśli 
byłaby to 
tańsza 
energia

tak, jeśli nie 
będzie innych 

możliwości

lub 
netmetering

tak, jeśli cena 
zakupu będzie 

niższa niż 
z sieci WEK

sprzedający: netmetering (sprzedaż z lepszym 
współczynnikiem?),

kupujący: możliwość zakupu po niższej cenie 
i ponoszenia mniejszych opłat za dystrybucję 
poprzez uzmiennienie opłaty dystrybucyjnej 

(rozliczenie opłaty na rzecz OSD z tytułu 
korzystania z sieci)

OK2

jak 
obecnie, 
docelowo 
przejście 

na taryfy B

tak, jeśli 
byłaby to 
tańsza 
energia

tak, jeśli nie 
będzie innych 

możliwości

tak, jeśli cena 
zakupu będzie 

niższa niż 
z sieci WEK

sprzedający (spółdzielnia): możliwość sprzedaży 
z wyższą ceną niż do sieci WEK,

kupujący: możliwość zakupu po niższej cenie 
i ponoszenia mniejszych opłat za dystrybucję 
poprzez uzmiennienie opłaty dystrybucyjnej 

(rozliczenie opłaty na rzecz OSD z tytułu 
korzystania z sieci)

OK3

wypadkowa działania 
osłon OK1 i OK2 oraz 
dostępności źródeł 

własnych

tak ale ramach OK3 
(w tym OK1,  OK2) 

sprzedający: możliwość sprzedaży z wyższą ceną 
niż do sieci WEK,  taryfa dynamiczna TD

kupujący: możliwość zakupu po niższej cenie 
i ponoszenia mniejszych opłat za dystrybucję 
poprzez uzmiennienie opłaty dystrybucyjnej 

(rozliczenie opłaty na rzecz OSD z tytułu 
korzystania z sieci)
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PRZEWIDYWANE ZMIANY W POZIOMIE WYKORZYSTYWANIA 
LICZNIKÓW ENERGII

Typ odbiorcy / 
mechanizm

Dostęp do 
danych - stan 

obecny

Dostęp do danych 
- stan 

przyszłościowy

Przetwarzanie sygnałów cenotwórczych / 
udostępnianie danych pomiarowych z liczników

Odbiorca nie 
będący 

prosumentem

dane historyczne
(z opóźnieniem 

min. 24h)

dane historyczne 
lub dane bieżące

jedynie dane pomiarowe

Prosument / 
netmetering

dane historyczne
(z opóźnieniem 

min. 24h)

dane bieżące
(różne WNM)

dane pomiarowe, dodatkowo na podstawie sygnałów 
zewnętrznych generacja sygnałów sterujących pracą 

urządzeń ze względu na różne WNM

Prosument / bez 
korzystania z 
netmeteringu

dane historyczne
(z opóźnieniem 

min. 24h)

dane bieżące
(różnicowanie cen, 
taryfa dynamiczna)

dane pomiarowe, dodatkowo na podstawie sygnałów 
zewnętrznych generacja sygnałów sterujących dla 

zakupu, zużycia na własne potrzeby lub sprzedaży energii

Spółdzielnia 
mieszkaniowa 

(OK2)

dane bieżące
(różnicowanie cen, 
taryfa dynamiczna)

spółdzielcy - dane pomiarowe, dodatkowo na podstawie 
sygnałów zewnętrznych generacja sygnałów sterujących 

dla zakupu, sprzedaży lub zużycia energii na własne 
potrzeby

spółdzielnia - zakup i sprzedaż energii jako wynikowe

Klaster energii 
(OK3)

dane bieżące
(różnicowanie cen, 
taryfa dynamiczna)

członkowie Klastra energii - dane pomiarowe, dodatkowo 
na podstawie sygnałów zewnętrznych generacja sygnałów 

sterujących dla zakupu lub zużycia na własne potrzeby

Klaster energii jako organizacja – dane bilansowe z 
liczników członków klastra dla potrzeb bilansowania 

zapotrzebowania, generacja sygnału taryfy dynamicznej 
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PROGRAMOWALNY LICZNIK ELEKTRONICZNY 
(INTELIGENTNY)

 

 

WBUDOWANY WEBSERVER 

KLASYCZNE FUNKCJE POMIAROWE I ROZLICZENIOWE 

MODUŁ KOMUNIKACJI, W TYM 

BEZPRZEWODOWEJ Z GPRS 

INTERNET 

LICZNIK PROGRAMOWALNY 

ODBIORCA/PROSUMENT 

OSD/KSE 

DWUKIERUNKOWY 

PRZEPŁYW ENERGII 

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

ODBIORCY 

ŹRÓDŁO SYGNAŁÓW 

INFORMACYJNYCH  

(DSM/DSR, TD, CCR) 

DWUKIERUNKOWY  

PRZEPŁYW ENERGII 

KOMUNIKACJA 

PROSUMENT - LICZNIK 

TD 

DSM/DSR (OSD) 

PROGNOZA PRODUKCJI  

(ŹRÓDŁO PV) 

PIERWOTNY PROFIL ODBIORCY 

PROFIL ODBIORCY STEROWANY POPRZEZ CCR  

INTERNET 

RZECZY (IoT) 


