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1. Synteza funkcjonowania terminalu STD na rynku wschodzącym energii elektrycznej 1 

Jan Popczyk 

 

2. Sieciowe terminale dostępowe (STD) – doświadczenia ZPUE S.A. (Zakłady 

Produkcji Urządzeń Elektrycznych) oraz trendy światowe 

Tomasz Stępień - Dyrektor Departamentu Kontroli Jakości i Serwisu, ZPUE S.A. 

 

3. Funkcjonalności i struktura techniczna terminalu STD w świetle projektu NMG  

Jan Popczyk, Andrzej Bielicki (NMG S.A.) Marcin Fice, Robert Wójcicki, Krzysztof 

Bodzek 

 

Termin Kolegium: 4 czerwca 2019 r., godzina rozpoczęcia: 15:30  

Miejsce: Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 20 (Budynek B Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Śląskiej) 

 

 

Agendę skonsolidowali: 

Jan Popczyk 

Piotr Kołodziej 

Bogusław Kasperczyk 

Marcin Fice 

Rozszerzenia do Programu 

ad. 1. Istnieje pilna potrzeba ustabilizowania szerokiego środowiska, w którym należy 

rozpatrywać terminal STD. Na środowisko to składa się 11 zagadnień nawiązujących w części 

do tych, które zostały przedstawione w Komunikacie końcowym z Kolegium 3/2019 (4); 

odbyło się ono 15 kwietnia 2019 r. Jednak w zasadniczej części 11 przedstawionych poniżej 

punktów wykracza poza zakres tego Komunikatu. W wyniku  poddaje się pod dyskusję 

syntezę zagadnień, którą można by  traktować jako kolejną iterację stabilizacji szerokiego 

środowiska, w którym terminal STD powinien być rozpatrywany przez środowisko 

inżynierskie, biznesowe i naukowe sekcji SNKTE SEP oraz Sekcji partnerskich w Oddziale 

Gliwickim SEP. Jest to następująca synteza:   

1.1. Dekompozycja pojęcia bezpieczeństwa energetycznego na dwie składowe. Pierwszą jest 

bezpieczeństwo techniczne infrastruktury sieciowej (szerzej KSE); za to 

bezpieczeństwo odpowiadają operatorzy (ogólnie OSP i OSD, ale na rynku 

wschodzącym 1 są to w szczególności operatorzy odpowiedzialni za infrastrukturę 



2 

 

sieciową SN i nN). Drugą składową jest bezpieczeństwo rynkowe dostawy energii 

elektrycznej, do wszystkich, którzy jej potrzebują.  

1.2. Bezpieczeństwo rynkowe dostawy energii elektrycznej oznacza z jednej strony rynek 

konkurencyjny w powszechnym sensie – zdecentralizowany, czasu rzeczywistego – ale 

z drugiej strony regulowany ze względu na jego właściwości techniczne, jednak 

w sposób, który nie może ograniczać dyfuzji na ten rynek dokonującego się postępu 

technologicznego, zwłaszcza innowacji przełomowych. 

1.3. Pogodzenie dwóch wymiarów dekompozycji bezpieczeństwa energetycznego – redukcji 

odpowiedzialności operatorów do obszaru infrastruktury sieciowej, a z drugiej strony 

przeniesienie na rynek odpowiedzialności za powszechną dostępność do energii 

elektrycznej (wszystkich którzy mają potrzeby, w tym również ci, którzy w ramach 

zasady subsydiarności są zobowiązani do zapewnienia energii elektrycznej odbiorcom 

wrażliwym) – wymaga nowej zasady dostępu do sieci, mianowicie zasady TPA+. Istotą 

tej zasady jest dostęp do sieci za pomocą terminala STD, czyli dostęp wymagający 

inwestycji (w trybie fakultatywnym, w postaci STD po stronie uczestnika rynku – 

kupującego lub sprzedającego – chcącego uzyskać swobodę zawierania transakcji, 

jednak bez naruszania bezpieczeństwa technicznego sieci).    

1.4. Terminal STD jest narzędziem umożliwiającym „elektroenergetyczny” roaming na 

wschodzącym rynku energii elektrycznej 1. Jest to rodzaj roamingu, który umożliwia 

handel energią elektryczną ponad siecią elektroenergetyczną w całym kraju; należy 

przyjąć, że stopniowo będzie to podstawowy mechanizm na całym jednolitym – 

europejskim – rynku energii elektrycznej. Handel „ponad siecią” oznacza możliwość 

„przekraczania” wszystkich osłon kontrolnych (OK1 do OK5). 

1.5. Wiąże się z tym handlem nowy system opłaty sieciowej, mianowicie opłaty typu 

strefowego „znaczka pocztowego”. W tym systemie opłaty sieciowe kupującego 

i sprzedającego mają podstawę w ekwiwalentowaniu kosztów (cen) fizycznego 

wykorzystania sieci pracujących w układach zamkniętych (w szczególności mają 

podstawę w ekwiwalentowaniu punktów spływu występujących w sieciowych 

zadaniach rozpływowych). 

1.6. Opłata typu strefowego „znaczka pocztowego” jest (w wypadku Polski) mechanizmem 

unifikującym konkurencję w KSE między sprzedającymi i kupującymi (od podmiotów 

na osłonach OK5, źródeł JWCD, …, aż do prosumentów w osłonie OK1. Jest ona 

zarazem mechanizmem unifikującym (w kontekście zaspakajania potrzeb 

energetycznych) obszarową konkurencję gospodarczą (od handlu sąsiedzkiego do 

europejskiego). Wreszcie, opłata ta jest podstawą rynku jednotowarowego energii 

elektrycznej, czyli tego, który gwarantuje konkurencję w czasie rzeczywistym 

(w środowisku krańcowej produkcyjności i krańcowego popytu) i zapewnia równość 

cen krańcowych krótkoterminowych (w szczególności równoważenie popytu i podaży 

za pomocą DSM/DSR) oraz długoterminowych (równoważenie inwestycji w źródła 

zróżnicowane technologicznie i systemowo, w sieci elektroenergetyczne, w zasobniki 

i w inteligentną infrastrukturę).          

1.7. Terminale STD mają potencjał głównej siły sprawczej unifikacji usług systemowych na 

rynku schodzącym WEK (realizowanych przez operatora OSP za pomocą jednostek 

JWCD, głównie poprzez rynek bilansujący) w bardzo zróżnicowany zbiór usług 

bilansujących (o bardzo zróżnicowanych czasach, zarówno transakcyjnych jak 

i rozliczeniowych) na rynku wschodzącym 1. Przede wszystkim jednak jest to potencjał 

konwersji usług systemowych na rynku schodzącym WEK – po ich unifikacji 
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w pierwszej fazie procesu z usługami bilansującymi na rynku wschodzącym 1 – 

w mechanizmy konkurencyjnego rynku energii elektrycznej na tym ostatnim (w taryfy 

dynamiczne, z czasami rozliczeniowymi transakcji zmniejszającymi się stopniowo, ale 

bardzo dynamicznie, do 5 minut, czyli do górnej granicy czasowej regulacji wtórnej 

realizowanej przez źródła JWCD). 

1.8. Terminale STD mają potencjał głównej siły sprawczej unifikacji stanów kryzysowych, 

przede wszystkim krótkotrwałych kryzysowych deficytów mocy, w nowy, 

zdecentralizowany rynek bilansujący (funkcjonujący od 1 stycznia 2021 r.), a następnie 

konwersji pierwszego w drugi, i przede wszystkim w rynek energii elektrycznej czasu 

rzeczywistego. Z tym wiąże się wiele konsekwencji. Do unifikacji w pierwszej fazie 

potrzebna jest integracja: z jednej strony kompetencji operatora OSP oraz jego 

odpowiedzialności w zakresie zarządzania stanami kryzysowymi, a z drugiej operatora 

NOIP (to uzasadnia w Polsce, która dotknięta została głęboki kryzysem 

w elektroenergetyce, utworzenie operatora NOIP w strukturach OSP).  W drugiej fazie 

procesu potrzebne jest sukcesywne przejmowanie na wschodzącym rynku energii 

elektrycznej 1 kompetencji w obszarze krótkookresowego bilansowania popytu 

i podaży energii elektrycznej przez całkowicie nowe podmioty i nowe mechanizmy. 

Mianowicie, przez operatorów infrastruktury sieciowej nN-SN (w formule usług 

systemowych, w tym rynku bilansującego), ale również przez mechanizmy rynku 

energii elektrycznej czasu rzeczywistego. To wytwarza nową strukturę biznesową, 

której podstawą jest trade off: wchłonięcie operatora NOIP przez operatora OSP, 

a następnie stopniowa transformacja usług systemowych na rynku schodzącym WEK 

w rynki bilansowania (techniczne/operatorskie oraz w pełni konkurencyjne, energii 

elektrycznej)  na rynek wschodzący 1. (Odrębną sprawą, na razie otwartą, jest regulacja 

częstotliwościowa, przede wszystkim pierwotna. Ta długo jeszcze musi pozostać na 

rynku schodzącym WEK, ale i ona będzie transformowana na rynki wschodzące: 

najpierw na rynek wschodzący 2, gdzie pozostanie w gestii operatora OSP, a następnie 

także na rynek wschodzący 1, gdzie przejdzie w gestię operatorów infrastruktury 

sieciowej nN-SN, a ponadto będzie realizowana  „maszynowo” przez terminale STD).           

1.9. Terminale STD mają duży potencjał w zakresie racjonalizacji trajektorii rozwojowej 

operatora NOIP (niezależny operator informacji pomiarowej). Mianowicie, trajektoria ta  

powinna zapewniać równoważenie dynamiki rozwojowej operatora NOIP oraz 

dynamiki unifikacji dwóch przeciwbieżnych procesów. Pierwszym z nich jest proces 

likwidacji stanów kryzysowych na rynku schodzącym WEK, a drugim proces rozwoju 

konkurencji na rynku wschodzącym 1. Czyli chodzi o to, aby dynamika rozwojowa 

operatora NOIP nie była za szybka (nie powinna powodować inwestycji 

w infrastrukturę NOIP „samych dla siebie”, niemożliwych do wykorzystania na rzecz 

pobudzania konkurencji bez dużych opóźnień), ale też nie powinna być za wolna (nie 

może osłabiać tempa wychodzenia z kryzysu, pp. 1.8). 

1.10. Terminale STD, w szczególności obsługujące wirtualną osłonę OK3, mają wielki 

potencjał praktycznego pobudzenia rozwoju klastrów energii. Jest to ważne dlatego, że 

w stosunku do formuły klastrów energii zostały rozbudzone przez rząd wielkie nadzieje, 

a nie zostały podjęte żadne realne działania na rzecz ich realizacji. Z drugiej strony 

środowiska, które są skupione w 66 certyfikowanych klastrach (przez ministerstwo 

energii, w dwóch konkursach) wykonały dużą pracę przygotowawczą i są zdolne 

szybko włączyć się w proces transformacyjny w kilku nurtach transformacyjnych. 

Przede wszystkim w nurcie wychodzenia ze stanu kryzysowego (pp. 1.8), również 
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w nurcie unifikacji i konwersji usług systemowych (pp. 1,7), oraz w innych nurtach. 

Oczywiście,  włączenie to musi się wiązać z regulacjami prawnymi (na początek 

w trybie kryzysowym), które tak czy owak muszą być wprowadzone (w trybie 

ustrojowej transformacji rynku energii elektrycznej).    

1.11. Dekompozycja bezpieczeństwa energetycznego w prostej linii powoduje potrzebę 

systemowej zmiany istniejących zasad regulacji rynku energii elektrycznej (domena 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o OZE, ustawy o rynku mocy, innych). Przede 

wszystkim istnieje potrzeba zastąpienia dominującej kosztowej regulacja ex ante 

regulacją ex post (w szczególności przekształcenia URE w urząd antymonopolowy, 

a następnie w urząd konkurencji i ochrony prosumentów, samorządów (w funkcjach 

związanych z realizacją zasady subsydiarności, w tym w odniesieniu do odbiorców 

wrażliwych) oraz przedsiębiorstw MMSP (w funkcjach związanych z uczestnictwem na 

rynku energii elektrycznej, takich jak: wytwarzanie energii elektrycznej w formule 

niezależnego inwestora, operatorstwo sieciowe, handel, ale także takich jak 

wymagania/certyfikacja inteligentnej infrastruktury dostarczanej przez przedsiębiorstwa 

MMSP, w tym terminali STD, przeznaczonej na konkurencyjny rynek energii 

elektrycznej, pp. 1.2).           

Opracował: 

Jan Popczyk 

30.05-01.06.2019 r.  

 

   

ad. 3. Istnieje potrzeba kontynuacji inżynierskiej dyskusji w kontekście szczegółowych 

funkcjonalności terminala STD rozpoczętej podczas Kolegium 3/2019 (4), które odbyło się 15 

kwietnia 2019 r. Dyskusja ta powinna konsolidować struktury: silnoprądową, 

energoelektroniczną i informatyczną terminalu STD: 

3.1. Na początek podstawowym elementem terminalu STD jest licznik energii 

elektrycznej. Do niedawna licznik pełnił funkcję rozliczeniową (w przypadku 

wszystkich odbiorców) oraz kontroli przekroczeń warunków umowy (odbiorcy 

przemysłowi). Te dwie funkcjonalności są konieczne również w terminalu STD 

wymagają jednak pewnych modyfikacji. Mianowicie, w zakresie rozliczeń za energię 

elektryczną licznik musi funkcjonować na kilku platformach regulacyjnych. Są to 

przede wszystkim platformy rynków schodzącego WEK i wschodzącego 1, a także 

platforma usług będących odpowiedzią na stany kryzysowe w KSE (deficyt mocy) 

i zapotrzebowanie nowego rynku bilansującego (od 1 stycznia 2021). Rejestrowane 

profile przepływu energii elektrycznej powinny być identyfikowalne zależnie od 

platformy regulacyjnej (niezależne rejestry liczydeł). Wiąże się to również 

z asynchroniczną generacją „stempli czasowych” dla tych profili. Współczesne 

liczniki elektroniczne umożliwiają skomunikowanie wielu liczników, natomiast nie 

mają  jeszcze możliwość rejestracji profili w zmiennych okresach.  

3.2. Oprócz podstawowych funkcjonalności zliczania pobranej/wytworzonej energii, 

rejestracji parametrów jakościowych oraz przekroczeń parametrów umowy, cechą 

charakterystyczną współczesnych liczników jest interfejs komunikacyjny. Stosowany 

podstawowy standard dla liczników w zakresie komunikacji, regulowany normą IEC 

62056, definiuje kilka trybów komunikacji z licznikiem. Najważniejsze jest jednak to, 

że producenci liczników udostępniają praktycznie wszystkie popularne interfejsy 
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komunikacyjne, takie jak moduły WiFi, GPRS, porty szeregowe. Dzięki temu 

możliwe jest odczytywanie rejestrów licznika w dowolnym czasie, co dalej pozwala 

na tworzenie własnych profili asynchronicznych w sterowniku (w strukturze STD). 

Sterownikiem tym może być sterownik PLC, jednoukładowy mikrokomputer, a nawet 

program komputerowy na serwerze (w chmurze).  

3.3. Interfejs komunikacyjny pozwala nie tylko na zdalny odczyt rejestrów licznika, ale 

również na dostarczanie informacji do punktu poboru energii. Nazwa „punkt poboru 

energii” – akronim PPE – jest powszechnie stosowana obecnie. Jednak w świetle 

całkowicie nowego rynku energii elektrycznej (rynek wschodzący 1) oraz zmiany 

sposobu pracy sieci SN-nN (sieć hiper-zamknięta), wreszcie właściwości instalacji 

prosumenckich (w tym stosowanego w przypadku prosumentów systemu 

rozliczeniowego net metering) pojęcie PPE traci swoją jednoznaczność (dotyka go 

coraz więcej istotnych ograniczeń). Dlatego podkreśla się, że dalej akronim PPE jest 

kojarzony z osłoną kontrolną OK (ogólnie: fizyczną i wirtualną) zarówno odbiorcy, 

prosumenta jak i wytwórcy energii elektrycznej. Osłona OK jest kategorią użyteczną 

(umożliwia jednoznaczność) zarówno na rynku energii elektrycznej (w kontekście 

transakcji kupno-sprzedaż), jak i w świecie elektrotechniki (zwłaszcza w kontekście 

I prawa Kirchhoffa). Interfejs komunikacyjny umożliwia także dostarczanie wielu 

dodatkowych informacji, np. o ograniczeniach sieciowych lub cenie energii.  

3.4. Tworzenie własnych profili asynchronicznych (każdej) osłony OK wymaga 

stosowania sterownika (np. sterownika PLC), drugiego niezbędnego elementu 

w strukturze terminalu STD. Zintegrowanie licznika rzeczywistego (przypisanego do 

rzeczywistych współrzędnych w sieci) ze sterownikiem oraz skomunikowanie, przez 

systemem informatyczny (billingowy) operatora pomiarów (NOIP), z innymi 

terminalami STD pozwala na tworzenie wirtualnych osłon OK będących platformą 

zakupu-sprzedaży energii elektrycznej oraz bilansowania mocy. System 

informatyczny operatora NOIP powinien działać dwukierunkowo. Czyli, oprócz 

odczytu informacji z terminali STD, powinien również dostarczać do nich informacje, 

np. o chwilowej i przyszłej cenie energii. Najprostszym rozwiązaniem jest wirtualny 

licznik, który jest jedynie rejestrem w bazie danych. Takie rozwiązanie daje 

możliwość „wpięcia” się do systemu billingowego bez konieczności budowy nowego 

systemu informatycznego.  

3.5. Staje się oczywistym, że usługi wymiany informacji pomiędzy terminalami STD 

a operatorem NOIP powinny być organizowane w sposób zapewniający ich 

przejrzystość (podlegać całkowicie niezależnej regulacji, uniemożliwiającej ich 

wykorzystywanie przez podmioty rynku energii elektrycznej do ograniczania 

konkurencji na tym rynku).  

 

Opracował: Marcin Fice 

Współpraca: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek  

02-03.06.2019 r.  

  


