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Kilowatogodziny oszczędności 
dla użytkowników
Inteligentne opomiarowanie to ważny element krajowej transformacji 
sektora energetycznego opartej o jego cyfryzację, inteligentne sieci 
i inteligentne liczniki zdalnego odczytu. Zmiany te umożliwią bezpieczną 
integrację odnawialnych źródeł energii w systemie, rozwój rynku 
prosumentów oraz wykorzystanie potencjału aktywnych odbiorców. 
Inteligentnie to znaczy elastycznie, oszczędnie i korzystnie.

Kilowatogodziny oszczędności mogą zyskać użytkownicy, u których 
zostaną zainstalowane inteligentne liczniki energii elektrycznej.

Urządzenia umożliwią rozliczenia za rzeczywiste zużycie, nie zaś za, jak to 
miało  miejsce u większości odbiorców – prognozowane zużycie. Pozwolą 
także wybrać nową bardziej korzystną taryfę na podstawie bieżącej 
informacji przekazywanej do licznika. Te nowe rozwiązania wymagają 
jednak akceptacji użytkowników systemu elektroenergetycznego, którą 
można zdobyć jedynie poprzez szeroką informację i edukację.
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Podnoszenie świadomości oraz poszerzanie wiedzy użytkowników 
energii elektrycznej z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
i liczników zdalnego odczytu ma na celu ogólnopolska kampania 
edukacyjno-informacyjna pn. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy 
inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”, współfinansowana z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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Podjęte działania są praktyczną odpowiedzią na wyniki badania 
opinii publicznej przeprowadzonego wiosną 2021 roku przez Ministra 
Klimatu i Środowiska. Jego celem było zapoznanie się z poziomem 
akceptacji społecznej dla automatyzacji i informatyzacji systemu 
elektroenergetycznego w Polsce. Jednocześnie, skoncentrowano 
się na sprawdzeniu poziomu wiedzy na temat inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz liczników zdalnego odczytu, co pozwoliło 
„uszyć na miarę społecznych oczekiwań” dedykowaną kampanię 
informacyjno-edukacyjną. Dzięki badaniu, możliwa stała się także 
identyfikacja potencjalnych barier i obaw Polaków związanych 
z informatyzacją energetyki oraz wybór kanałów komunikacji, którymi 
najskuteczniej uda się dotrzeć do adresatów.

Badanie wskazało, że poziom wiedzy na temat inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz liczników zdalnego odczytu wśród odbiorców 
energii elektrycznej w Polsce jest niewystarczający i że chcą oni poszerzać 
swoją wiedzę. Wyniki potwierdziły jednocześnie, że Polacy odnoszą się 
pozytywnie do instalacji inteligentnych liczników, popierają cyfryzację 
energetyki, a kierunek jej rozwoju uważają za właściwy. Co więcej, badani 
deklarowali, że chcieliby wiedzieć więcej na temat inteligentnych liczników 
zdalnego odczytu – tak odpowiedziało blisko 82% respondentów. Kampania 
obejmuje rozbudowane działania promocyjne i edukacyjne w prasie, radiu 
oraz internecie.

Inteligentne Sieci 
Elektroenergetyczne/
Smart Grid
Dotychczasowe sieci elektroenergetyczne, utrzymywane i rozwijane przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych, były tworzone w oparciu o model 
energetyki jednokierunkowej. Jego istotą był krajowy system, w którym 
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dystrybucja energii elektrycznej realizowana była od kierunku wytwórców 
przyłączonych do wysokiego napięcia, poprzez sieci średniego napięcia, 
już tam będąc dostarczaną do części odbiorców, których zapotrzebowanie 
wymaga wyższego poziomu napięcia i mocy, aż po największą część 
jej dostawy do odbiorców przyłączonych do niskiego napięcia, czyli 
w największym stopniu do blisko 17 milionów polskich gospodarstw 
domowych.

Tak było do tej pory. System elektroenergetyczny w 2022 roku to, wśród ponad 
17 milionów klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnych, blisko dwa 
miliony fotowoltaicznych mikroźródeł energii elektrycznej zainstalowanych 
przez klientów przyłączonych do niskiego napięcia. W systemie coraz 
większe znaczenie przypisuje się elektrycznym samochodom, których 
zasilanie następuje przez ogólnodostępne lub indywidualne stacje 
ładowania pojazdów. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej spowodował, że w niektórych obwodach energetycznych 
dochodzi do coraz większego przepływu energii w sieci niskiego 
napięcia, gdzie prosumenci, którzy zdecydowali się na zainstalowanie 
mikroodnawialnych źródeł energii elektrycznej swoje nadwyżki wytwarzania 
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wprowadzają do sieci operatorów. Taki stan doprowadził do faktycznej 
zmiany dotychczasowego modelu dostarczania energii elektrycznej, której 
przepływ w coraz większym stopniu realizowany jest tylko w sieci niskiego 
napięcia, nawet w niektórych obwodach z przesyłem do obwodu średniego 
napięcia, jeśli poziom produkcji przewyższa łączne zapotrzebowanie 
w danym momencie na niskim napięciu.

Smart Grid stanowi inteligencję funkcjonalną, która ułatwia sterowanie 
pracą sieci elektroenergetycznej przy znaczącym rozwoju odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej, wdrażającą automatyzację pracy urządzeń 
sieciowych i skracającą czas trwania awarii. 

Pozwala także na łatwiejsze regulowanie wartości napięć, upraszczając 
kompensację mocy biernej, która jest efektem nieoczekiwanym  
ze strony urządzeń energetycznych, zazwyczaj w sieciach klienckich. 
Dzieje się tak poprzez umożliwienie zarządzania zapotrzebowaniem na 
energię w sytuacjach normalnego funkcjonowania ograniczając straty 
energii na potrzeby funkcjonowania sieci, a dla sytuacji awaryjnych lub 
w przypadku zagrożenia wystąpienia deficytu mocy w systemie, pozwala 
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na zapanowanie nad takimi przypadkami poprzez bieżące autoregulowanie 
lub możliwość zdalnego sterowania. Taki sposób utrzymywania sieci 
obejmuje także rejestrowanie prognozy pogody i adekwatne reagowanie  
w celu ograniczenia ich wpływu na pracę systemu.

Całościowe wdrożenie Smart Grid w znacznie szybszym i większym 
stopniu niż obecnie ułatwi przyłączanie i możliwość generowania energii 
niezależnie od technologii oraz planowanej wielkości mocy wytwórczej. 
Sam rozwój fizyczny sieci nie wystarczy, żeby w momencie składania 
wniosków o przyłączenie przewidzieć jaki skutek będzie miało uruchomienie 
kolejnych źródeł wytwórczych. Takie możliwości stworzą wdrażane 
systemy informatyczne, które pobierają i analizują na bieżąco masowe 
dane, z których można tworzyć symulacje na przyszłość pokazujące jak 
przyłączenie kolejnego wytwórcy wpłynie na sieć. Takie symulacje stworzą 
także perspektywę efektywnego wykorzystywania produktów usługowych 
na rynku mocy. Dzięki temu po podjęciu decyzji o prowadzeniu działalności 
wytwarzania energii elektrycznej, przedmiotem świadczenia nie będzie 
tylko generacja uzależniona od możliwości sieciowych, ale także sama 
deklaracja dyspozycyjności mocy wytwórczej za odpłatnością, a jeśli będzie 
potrzeba w systemie elektroenergetycznym, dokonanie wydania dyspozycji 
oddania mocy do sieci w bardzo krótkim czasie.

Klienci poprzez modernizowanie sieci i wdrażanie nowych rozwiązań 
w kierunku Smart Grid odczują zmiany, które będą zmieniały branżę 
energetyczną w stronę digitalizacji i cyfryzacji, po to, żeby w znaczącym 
stopniu dążyć do ograniczania kosztów wytwarzania, dostarczania 
i sprzedaży energii elektrycznej, a także równolegle zmniejszać wpływ 
systemu elektroenergetycznego na środowisko naturalne. Odczuwalne 
będzie jednoczesne utrzymanie, a w lokalizacjach, gdzie jest taka potrzeba, 
poprawianie jakości dostawcy, z uwzględnieniem jej niezawodności.

Bez realizacji inwestycji w celu wdrażania Smart Grid pozostalibyśmy 
z energetyką, która nie może pozytywnie reagować na konieczność zmiany 
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zachowań uczestników rynku i dynamiczne zarządzać zdarzeniami na 
sieci. Żeby dokonać zmian oczekiwanych przez  klientów konieczne 
jest dążenie do digitalizacji i cyfryzacji, które są ujęte we wdrożeniach 
inteligentnych sieci. Energetyka się zmienia, i tak jak inne branże, potrzebuje 
narzędzi, które będą umożliwiały korzystanie z ogromnych ilości danych 
rejestrowanych przez urządzenia sieciowe. Każdy oczekuje niezawodności 
dostaw i ograniczania kosztów korzystania z energii elektrycznej, a nawet 
gdy dojdzie do przerwania zasilania, do szybkiego jego przywrócenia. 
Przy blisko 200 tysiącach km przyłączy sieci w Polsce, 265 tysięcy stacji 
energetycznych, wdrożenie rozwiązań zintegrowanych telekomunikacyjnie 
z urządzeniami sieciowymi pozwoli na zwiększenie elastyczności sieci 
w odpowiedzi na potrzeby rynkowe.

Żeby rozmawiać o aktywnym działaniu wspólnot energetycznych, które są 
zdefiniowane w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii jakimi 
są prosumenci zbiorowi, prosumenci wirtualni i spółdzielnie energetyczne, 
potrzebne są inteligentne systemy, które pozwolą na agregowanie 
masowych danych z sieci w czasie rzeczywistym.

Ważnym działaniem jest wspólne dążenie wszystkich uczestników rynku 
do całościowego wdrożenia Smart Grid, żeby móc w pełni przejść rewolucję 
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energetyczną, której celem jest efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem 
na energię przy aktywnym, pełnym wykorzystywaniu mocy wytwórczych. 
Rozwój energetyki, tak jak w innych branżach, oparty jest o szybkie 
pozyskiwanie informacji i precyzyjne wyciąganie prawidłowych wniosków 
w wyniku ich przetwarzania przy wykorzystaniu rozbudowanych 
algorytmów analitycznych i na ich podstawie możliwości szybkiego 
reagowania fizycznego na sieci oraz w relacji sprzedawca - klient. Smart 
Grid szeroko odpowiada na potrzeby rynkowe, między innymi klientów, 
którzy  potrzebują stabilnego systemu z przewidywanymi kosztami. Dlatego 
istotą najbliższych lat jest efektywne działanie, żeby nakłady inwestycyjne 
w całym kraju uwzględniały wdrażanie inteligentnych sieci. W perspektywie 
najbliższych 5 lat każdy klient przedsiębiorstw energetycznych w Polsce 
skorzysta z tego rozwiązania.

Inteligentne liczniki energii 
elektrycznej
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie co do 
zasady 3 lipca 2021 r. nałożyła na operatorów systemów dystrybucyjnych, 
odpowiedzialnych za utrzymywanie sieci, obowiązek instalowania liczników 
zdalnego odczytu. Wpłynie to znacząco na rynek energii elektrycznej 
poprzez umożliwienie oferowania nowych usług, dzięki którym klienci będą 
mogli kontrolować swoje zapotrzebowanie i maksymalizować korzystanie 
z energii w momentach, gdy jej cena jest najniższa.

Licznik zdalnego odczytu stanowi rozwiązanie inteligentne, którego zakres 
funkcjonalności określono w ustawie oraz we wchodzącym właśnie 
w życie rozporządzeniu o systemie pomiarowym. Sprecyzowano tam 
funkcjonalności inteligentnych liczników w tym sposób udostępniania 
danych oraz sposób zabezpieczania dostępu do danych rejestrowanych 
i przesyłanych.



10

Inteligentny, czyli jaki? 
Inteligentny licznik w pełni zasługuje na takie określenie, bo daje dużo 
większe możliwości w porównaniu do liczników obecnie wykorzystywanych 
w większości polskich domów i lokali komercyjnych. Główne cechy 
składające się na „inteligencję” to:

• wdrożenie pomiaru w dwóch kierunkach, czyli także energii, 
która może być przez klienta wprowadzana do sieci, a nie jak 
dotychczas, tylko z niej pobierana,

• wdrożenie pomiaru napięcia i innych parametrów technicznych 
dostawy, co pozwala określić jakość dostarczanej usługi,

• wprowadzenie rejestrów pomiarów godzinowych, podczas gdy 
dotychczas zużycie było mierzone w okresach od miesiąca do 
nawet 12 miesięcy, w zależności od tego, jak często pojawiał się 
inkasent przy liczniku, żeby dokonać odczytu jego stanu,

• automatyczne rejestrowanie zdarzeń, takich jak przerwa 
w dostawie, zaburzenie napięcia, otwarcie obudowy licznika czy 
zdalna ingerencja w ustawienia licznika,

• wdrożenie zdalnego przesyłania danych rejestrowanych przez 
liczniki do centralnego systemu informatycznego, w którym będą 
gromadzone i przechowywane,

• wydawanie zdalnych poleceń do licznika, na przykład zmiany 
grupy taryfowej, jeśli klient podejmie taką decyzję, poprzez zmianę 
swojej umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej,

• wdrożenie funkcji zdalnej konfiguracji licznika wykorzystywanej 
na przykład do masowej zmiany oprogramowania w liczniku,

• wdrożenie zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych 
do funkcji zdalnych.

Komunikacja zdalna z licznikami inteligentnymi jest obecnie prowadzona 
w Polsce na dwa sposoby. Pierwszym jest przewodowa transmisja danych 
z wykorzystaniem elektroenergetycznych sieci zasilających PLC/PLD  
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(ang. Power Line Communication), łączy telefonicznych lub dedykowanych 
łączy teletechnicznych (w tym Ethernet). Drugi sposób to komunikacja 
bezprzewodowa poprzez modemy radiowe z wykorzystaniem standardu 
ZigBee, Bluetooth lub GSM. Transmisję poprzez GSM w uproszczeniu 
można porównać do komunikacji z telefonem komórkowym, jej podstawą 
również jest wykorzystywanie kart telefonii komórkowej. W celu zapewnienia 
komunikacji pomiędzy licznikiem a systemem informatycznym, który 
steruje komunikacją, instalowane są dodatkowe urządzenia do tworzenia 
sygnału i jego wzmacniania. Wszystko to łącznie tworzy topologię, 
dzięki której następuje nawiązanie i utrzymywanie zdalnego połączenia 
z licznikiem. Zdalne odczyty z liczników inteligentnych pozwalają zwiększyć 
częstotliwość pozyskiwania danych do godziny, a nawet częściej. Między 
innymi z tego powodu liczniki zdalnego odczytu (LZO) stanowią ważny 
element długo wyczekiwanej możliwości zmiany rynku. Od 2020 roku 
takie liczniki są wykorzystywane do prowadzenia rozliczeń jednej z opłat 
dystrybucyjnych – opłaty mocowej wobec klientów przemysłowych 
i komercyjnych, których moc zamówiona w umowie jest wyższa niż 16 kW.
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Od 1 kwietnia 2022 roku dane rejestrowane przez inteligentne liczniki, 
instalowane w momencie przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
dystrybucyjnej na niskim napięciu, będą stanowiły podstawę do rozliczeń 
dla prosumentów. Niezbędne jest utrzymywanie ciągłej komunikacji 
z licznikiem, ponieważ służy on nie tylko do pozyskiwania danych 
do bieżących  rozliczeń, ale jest koniecznym elementem na potrzeby 
sterowania zużyciem i produkcją energii. Co ważne, zdalna komunikacja 
będzie wykorzystywana także do dokonywania zmian umów przez klientów, 
w tym zmiany grupy taryfowej czy też wyboru innego sprzedawcy energii 
elektrycznej. Pomiar jest podstawowym elementem świata nowoczesnej 
energetyki, a liczniki zdalnego odczytu stanowią trzon inteligentnych sieci. 
Nowe rozwiązania mają jednak przede wszystkim służyć użytkownikom 
systemu celem ich aktywizacji na rynku, co nie będzie możliwe bez edukacji, 
informacji i szerokiego budowania akceptacji społecznej dla inteligentnego 
opomiarowania przez wielu interesariuszy energetyki.

Kampania została sfinansowana ze środków Funduszy Europejskich
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