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Inteligencja i bezpieczeństwo

Na tych dwóch filarach opiera się działanie systemu 
inteligentnego opomiarowania. Bezpieczeństwo i ochrona 
danych pomiarowych są zachowane dla wszystkich procesów 
komunikacji z wykorzystaniem licznika zdalnego odczytu.  

Dotyczy to zarówno komunikacji bezpośredniej, jak i wszelkich  
wiadomości przekazywanych poprzez licznik do lub od urządzeń 
sieci domowej odbiorcy. Jakie są konkretne działania zapewniające 
bezpieczeństwo?  

Zgodnie z ustawą - Prawo Energetyczne* operator systemu 
elektroenergetycznego jest zobowiązany do stosowania najlepszych 
dostępnych technik w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu 
pomiarowego, w tym ochrony przed nieuprawnioną ingerencją oraz 
nieuprawnionym dostępem do informacji w nim przetwarzanych. 
Dodatkowo operator jest zobligowany do wykonywania okresowych  
testów bezpieczeństwa. 

System inteligentnego opomiarowania zapewnia bezpieczeństwo nie 
tylko licznika zdalnego odczytu, ale również kanału komunikacji pomiędzy 
licznikiem a systemem zdalnego odczytu. Jest to możliwe, dzięki temu, że 
każdy interfejs licznika posiada zabezpieczenia przed nieautoryzowanym 
dostępem. Ponadto komunikacja na każdym interfejsie jest szyfrowana. 

System pomiarowy działa w sposób niezawodny. Zapewnia użytkownikom 
prawidłowe rozliczenie za energię elektryczną oraz świadczone usługi,  
jak również pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych 
pomiarowych oraz innych informacji z zachowaniem zasad  
bezpieczeństwa oraz poufności tych danych.
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Ponadto bezpieczeństwo inteligentnych systemów jest zgodne ze 
stosownymi przepisami unijnymi. Funkcjonalności tych systemów 
wypełniają zalecenia Komisji Europejskiej**, w szczególności w zakresie 
zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa przesyłania i ochrony 
danych pomiarowych, jak również dostępu odbiorców końcowych  
do swoich danych, dotyczących zużycia energii w czasie zbliżonym  
do rzeczywistego, przez dedykowany dla odbiorcy interfejs komunikacyjny.

Co ważne, inteligentny licznik posiada narzędzia pozwalające na 
spontaniczne przekazywanie do systemu zdalnego odczytu informacji przy 
próbie naruszenia bezpieczeństwa, integralności czy nieautoryzowanego 
dostępu. Dzięki temu operator systemu niezwłocznie otrzymuje komunikat 
o wystąpieniu zdarzania bądź incydentu.

Dzięki zastosowaniu wszystkich regulacji i wytycznych odbiorcy mogą mieć 
pewność, że wykorzystywane techniki są w największym stopniu efektywne 
i zaawansowane, zapewniając tym samym najwyższy poziom ochrony  
w zakresie cyberbezpieczeństwa.

*  Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,  

Dz.U. 2021 poz. 1093

**  Zalecenia Komisji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przygotowań do rozpowszechnienia inteligentnych 

systemów pomiarowych (2012/148/UE), 13.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 73/9.
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Wpływ inteligentnych 
liczników na zarządzanie 
energią z OZE  
(rozwój generacji rozproszonej i energetyki prosumenckiej)

Generacja rozproszona polega na produkowaniu energii lokalnie, blisko 
miejsca odbioru, przeważnie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. Od kilku lat w Polsce widoczny jest wyraźny wzrost udziału energii 
pochodzącej ze źródeł generacji rozproszonej. Stanowi to realizację zaleceń 
wynikających z regulacji Komisji Europejskiej, w tym w szczególności 
Dyrektywy RED*  i Dyrektywy RED II** . Zgodnie z tymi zaleceniami, 
państwa członkowskie muszą podjąć działania, by udział energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii w 2030 r. wyniósł 
co najmniej 32 %. 
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Dyrektywa RED II wprowadza nowe formy udziału w rynku energii 
elektrycznej, czyli „prosumenta energii elektrycznej”, „działającego grupowo 
prosumenta energii odnawialnej” oraz „społeczność energetyczną”. Formy 
te promują produkowanie energii na użytek własny, jak również dzielenie 
się nią, wskazując także na konieczność wykorzystania systemów 
magazynowania energii. W ślad za tym obowiązująca w Polsce ustawa  
o odnawialnych źródłach energii***  wprowadza pojęcie „prosumenta energii 
odnawialnej” oraz „spółdzielni energetycznej”.

Nowe formy udziału w rynku energii, szczególnie formy łączące źródła 
wytwórcze (mikroinstalacje) i miejsca odbiorcze, wymagają zastosowania 
rozwiązania umożliwiającego dzielenie się energią elektryczną, jak 
również równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną pomiędzy 
uczestnikami rynku energii. Narzędziem dla realizacji tych zadań jest 
wyposażenie punktów poboru energii elektrycznej w liczniki zdalnego 
odczytu. 

Licznik zdalnego odczytu jest otwarty na komunikację z urządzeniami 
odbiorcy stanowiącymi sieć domową. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu 
pomiarowego**** , licznik zdalnego odczytu udostępnia następujące wartości: 

1. energię czynną pobraną i oddaną 
2. chwilową moc czynną 
3. parametry ograniczenia mocy czynnej
4. znacznik czasu danych pomiarowych 
5. numer fabryczny licznika. 

Dzieje się to w czasie zbliżonym do rzeczywistego, na dedykowanym do 
sieci domowej interfejsie komunikacyjnym „wireless m-bus”. Dane te 
są odbierane przez urządzenia odbiorcy w gospodarstwie domowym, 
działające w ramach infrastruktury sieci domowej. Kluczowym elementem 
tej infrastruktury jest brama domowa należąca do odbiorcy. Urządzenie to 



zapewnia komunikację z licznikiem zdalnego odczytu, ale także z innymi 
urządzeniami tego odbiorcy, m.in. z instalacją prosumencką, przydomowym 
magazynem energii elektrycznej czy urządzeniami inteligentnego domu 
(ang. „smart home”). 

Brama domowa powinna tak sterować urządzeniami odbiorcy, by energia 
elektryczna wytworzona przez źródło generacji rozproszonej była zużywana 
w miejscu jej wytworzenia. Efektem tego będzie zminimalizowanie poboru 
energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej.

*  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/16, 5.06.2009 r.

**  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/82, 21.12.2018 r.

***  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; Kancelaria Sejmu, Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 

1093, 1873 i 2376.

 ****  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego  

(Dz.U. 2022 poz. 788)
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