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I nteligentna sieć to sieć stanowią-
ca system elektroenergetyczny, 
integrujący w sposób inteligentny 

działania wszystkich uczestników pro-
cesów generacji, przesyłu, dystrybu-
cji i użytkowania, w celu dostarczania 
energii elektrycznej w sposób nieza-
wodny, bezpieczny i ekonomiczny, 
z uwzględnieniem wymogów ochrony 
środowiska. Można także inaczej: in-
teligentne sieci elektroenergetyczne 
to takie, gdzie istnieje komunikacja 
między wszystkimi uczestnikami rynku 
energii, mająca na celu dostarczanie 
usług energetycznych, zapewniają-
cych obniżenie kosztów i zwiększenie 
efektywności oraz zintegrowanie roz-
proszonych źródeł energii, w tym także 
energii odnawialnej, a więc – efektyw-
ność i zrównoważenie rozwoju.

Przez inteligentne opomiarowanie 
rozumie się infrastrukturę, obejmującą 
urządzenia pomiarowe (liczniki), sieci, 
systemy komputerowe, protokoły komu-
nikacyjne oraz procesy organizacyjne 
przeznaczone do pozyskiwania danych 

o zużyciu i parametrach energii u każde-
go odbiorcy oraz umożliwiające oddzia-
ływanie na odbiorcę poprzez sterowa-
nie zużyciem energii w sposób celowy 
i przez niego akceptowany. Istotnym 
elementem systemów inteligentnego 
opomiarowania jest inteligentny licznik 
– urządzenie elektroniczne służące do 
pomiaru zużycia energii i przesyłania da-
nych pomiarowych drogą elektroniczną, 
zapewniające dwukierunkową komuni-
kację między konsumentem a dostawcą 
(operatorem). Taki licznik ma więc słu-
żyć także do wspomagania efektywne-
go wykorzystywania energii elektrycznej 
w gospodarstwach domowych.

Natomiast jeśli chodzi o spodziewa-
ne korzyści, to odpowiedź jest wielowy-
miarowa, bo dla każdego korzystające-
go z systemu elektroenergetycznego 
oznacza co innego.

Konsument

Zbudowanie inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oznacza, że 
zastosowane urządzenia automatyki 
pozwolą na optymalizację możliwości 
przesyłowych sieci, a to w konsekwencji  
prowadzić powinno do zmniejszenia 

liczby awarii. Dla konsumentów ozna-
czać to będzie zmniejszenie liczby 
przerw w dostawie energii oraz w pew-
nym stopniu może ograniczyć ko-
nieczność rozbudowy zdolności prze-
syłowych, a więc zmniejszy poziom 
nakładów na modernizację sieci i tym 
samym nie wpłynie na wzrost opłat 
dystrybucyjnych.

Jeśli chodzi o nowe liczniki, klienci 
otrzymają możliwość monitorowania 
swojego zużycia energii, a przez to – bar-
dzo dobre narzędzie do bardziej świado-
mego jej użytkowania i w konsekwencji 
oszczędzania. Doświadczenia europej-
skie wskazują, że sama tylko możliwość 
obserwacji zużycia przez klientów spowo-
dowała jego spadek o 5 do 9 proc. – czyli 
de facto redukcję końcowego rachunku 
dla klienta. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że wraz z uwolnieniem cen dla ta-
ryf G sprzedawcy energii elektrycznej, jak 
należy sądzić, będą konstruować nowe 
oferty. Wiedza o zużyciu energii otworzy 
klientowi drogę do wyboru najlepiej do-
pasowanej taryfy, a sam inteligentny licz-
nik umożliwi jej zdalną zmianę.

Dla konsumentów inteligentne opo-
miarowanie oznacza również rozliczanie  
za faktyczne zużycie energii elektrycz-
nej; rachunki nie będą już bazowały na 

Inteligentne opomiarowanie 

Warto opierać się 
na faktach
W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie mediów tematyką inteligentnych sieci  
energetycznych oraz inteligentnych liczników. Pojawia się wiele publikacji.  
To bardzo dobrze. Ważne jest jednak, żeby były one opierane na faktach  
i to szczególnie tych, które mają miejsce w Polsce. Przede wszystkim trzeba  
jasno zdefiniować, co to jest inteligentne opomiarowanie, co to jest inteligentna sieć  
i po co jest ona budowana, a także z zamiarem osiągnięcia jakich celów wdrażane są  
systemy inteligentnego opomiarowania.
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jego prognozach. Konsumenci zyskają 
realne narzędzie do reklamacji, gdyż 
każdą przerwę w dostawie energii będą 
mogli łatwo udowodnić. Przewiduje się, 
że jeśli taka przerwa wystąpi będzie 
trwała krócej niż dotychczas, gdyż infor-
macja o awarii zasilania lub układu po-
miarowego dotrze do dyspozytora sieci 
szybciej, bo automatycznie.

Bezpieczeństwo  
systemu energetycznego

Polska energetyka stoi przed kilkoma 
istotnymi wyzwaniami. Przewidywania 
wskazują, że już wkrótce wyłączona 
zostanie część przestarzałych mocy 

wytwórczych, czy to ze względu na ich 
zużycie techniczne czy też ze względu 
na wymagania środowiskowe. Jedno-
cześnie konsumujemy coraz więcej 
energii jako osoby prywatne. Coraz 
bardziej energochłonna staje się na-
sza rozwijająca gospodarka. Agencja 
Rynku Energii prognozuje ponadsze-
snastoprocentowy wzrost zapotrzebo-
wania na energię elektryczną ze 119,4 
TWh w 2010 r. do 139,4 TWh w 2020. 
Wdrożenie inteligentnych liczników 
pomoże te zjawiska złagodzić. Klien-
tom da narzędzia do racjonalizacji 
konsumpcji, a przez to do jej ograni-
czenia, zwłaszcza w godzinach szczy-
tu poboru, gdy energia, zgodnie z pra-
wami rynku, staje się droższa. Firmom 

energetycznym z kolei pozwoli zaofe-
rować nowe taryfy, a przez to sterować 
popytem. Spłaszczenie tzw. krzywej 
poboru energii elektrycznej, czyli ogra-
niczenie konsumpcji w godzinach jej 
szczytowego zużycia, pozwoli trafniej 
zaplanować inwestycje w nowe moce 
wytwórcze i tym samym obniżyć wy-
datki na budowę elektrowni. Ponadto, 
co jest bardzo istotne, dysponowa-
nie nowoczesną, inteligentną siecią 
pozwoli na powstanie i rozwijanie się 
w naszym kraju modelu energetyki 
prosumenckiej, czyli takiej, w której 
odbiorca będzie korzystał z zainstalo-
wanych przez siebie i przyłączonych 
do swojej instalacji mikroźródeł. Nale-
ży się więc spodziewać, że pozwoli to 
na uzupełnienie choćby części braku-
jących mocy wytwórczych. 

Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych  
i przesyłowego

Dla operatorów system jest potrzeb-
ny, by zmniejszyć koszty funkcjono-
wania, obsługi odbiorcy, a także straty 
techniczne i handlowe. Tym samym 
nowe rozwiązania przyczynią się do 
poprawy efektywności funkcjonowania 
operatorów. To z kolei wpływa korzyst-
nie, z punktu widzenia konsumentów, 
na poziom opłat za usługi dystrybucyj-
ne i przesyłowe. 

Koszty systemu  
– wydawać rozsądnie 

Koszt wdrożenia systemu inteligent-
nego opomiarowania w Polsce szaco-
wany jest na kwotę rzędu 8-10 mld zł 
do 2020 r. To duża kwota. Natomiast, 
jeśli porówna się ją z inwestycjami 
w nowe moce wytwórcze (dwa bloki 
w Opolu – ponad 9 mld zł netto, blok 
w Kozienicach – ponad 5 mld zł netto) 
to ocena ta wypada zgoła inaczej, bio-
rąc jednocześnie pod uwagę fakt, że 
część tych inwestycji można by unik-
nąć lub też rozłożyć w czasie. 

Żeby uzyskać planowane korzyści, 
nowe techniki trzeba wdrażać rozsąd-
nie. Zasadniczymi założeniami musi 
być spełnienie racjonalnie określonych 
celów i rozwiązywanie problemów, jakie 
mogą wystąpić. Nic nowego nie udaje 

Doświadczenia europejskie wskazują, że sama tylko możliwość obserwacji 
zużycia przez klientów spowodowała jego spadek o 5 do 9 proc. – czyli de facto 
redukcję końcowego rachunku dla klienta. 
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się wdrażać bez niepewności wobec 
rezultatu i obaw co do skutków. Warto 
odnieść się do niektórych z nich.

Ochrona prywatności

Kontrowersje poza granicami nasze-
go kraju wzbudzają kwestie prywat-
ności i ochrony danych osobowych. 
W Polsce system ochrony danych  
osobowych kształtuje Ustawa o ochro-
nie danych osobowych, która bardzo 
mocno je chroni. Obecnie zbierane 
dane z liczników są zabezpieczone 
i przetwarzane zgodnie z zapisami tej 
ustawy. Same dane przesyłane przez 
licznik są zaszyfrowane, a dostęp do 
nich jest ściśle rejestrowany, aby mieć 
pewność, że użytkowane są zgodnie 
z przeznaczeniem. 

W projektowanym obecnie nowym 
Prawie energetycznym przewidziane 
jest powołanie Operatora Informacji 
Pomiarowych (OIP), odpowiedzialne-
go za zbieranie i udostępnianie da-
nych z liczników. Zgodnie z tworzoną 
ustawą, operator będzie przekazywał 
dane pomiarowe w formie zagrego-
wanej (uniemożliwiającej identyfikację 
odbiorcy energii) w szczególności Pre-
zesowi URE, Prezesowi UOKIK, mini-
strom: gospodarki i środowiska, czy 
też operatorowi przesyłowemu. Dane 
jednostkowe będą udostępniane sa-
memu odbiorcy energii, resortowi go-
spodarki (jedynie na potrzeby badań 
statystycznych) i sprzedawcy energii 
w celu dokonania rozliczeń z odbiorcą 
lub, z upoważnienia odbiorcy, w celu 
przygotowania oferty.

Sam licznik mierzy łączną ilość 
energii elektrycznej zużytej w miesz-
kaniu przez wszystkie odbiorniki ra-
zem: lodówkę, pralkę, telewizor, boj-
ler, grzejnik, ładowarki itp. Licznik nie 
identyfikuje, który sprzęt jest aktualnie 
włączony. Na podstawie danych licz-
ników nie można więc dowiedzieć się, 
jaki sprzęt w danym czasie pracuje, 
a jaki jest wyłączony. Będzie mógł 
tego dokonać jedynie sam odbiorca, 
znając ustalony przez siebie grafik 
włączania odbiorników i kontrolując 
tym samym prawidłowość działania 
programu.

Urząd Regulacji Energetyki współ-
pracuje ściśle z Głównym Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych w celu 

wypracowania rozwiązań gwarantują-
cych właściwą ochronę prywatności 
odbiorców energii. Operatorzy syste-
mów dystrybucyjnych, jak również OIP 
będą  zobligowani do stosowania tych 
rozwiązań. 

Zakłócanie pracy  
innych urządzeń

Nowe liczniki są zgodne z normami 
technicznymi i nie wpływają na pracę 
urządzeń elektrycznych spełniających 
wymagane w naszym kraju standardy. 
Zakłócenia wnoszone do tej sieci wsku-
tek odczytu liczników mieszczą się 
w zakresie dopuszczalnym normami 
i są wielokrotnie mniejsze niż powodo-
wane działaniem urządzeń domowych 
(sprzęt AGD, zasilacze komputerów, 
czy też świetlówki energooszczędne). 
Wprowadzane na rynek polski liczniki 
są zgodne z normą szczegółową PN-
EN 50065 i spełniają jej wymagania 
w zakresie kompatybilności elektroma-
gnetycznej. Urządzenia oznaczone są 
również znakiem CE, co oznacza, że 
zostały przebadane przez producenta 
i dopuszczone do sprzedaży na rynku 
Unii Europejskiej. 

Wpływ na zdrowie

Nowe liczniki nie mają żadnego 
wpływu na zdrowie lub samopoczucie 
człowieka. Pojawiające się wątpliwości 
dotyczące oddziaływania inteligentnych 
liczników na zdrowie dotyczą wpływu fal 
radiowych na ludzki organizm. Falami 
radiowymi jesteśmy otoczeni cały czas 
– używając sieci bezprzewodowej, ra-
dia, telefonii komórkowej. Wszystkie te 
technologie są od wielu lat dopuszczo-
ne do użytku jako bezpieczne. 

W większości obecnie prowadzonych 
w naszym kraju projektów i wdrożeń pilo-
towych dane z liczników do stacji trans-
formatorowych SN/nn przekazywane są 
z wykorzystaniem technologii umożli-
wiających transmisję danych przez sieć 
elektroenergetyczną, zwanych z języka 
angielskiego power line communication 
(PLC). Zatem wszelkie informacje, w tym 
również dane pomierzone przez liczni-
ki, przekazywane są do koncentratorów 
danych tymi samymi liniami, które służą 
do przesyłania energii elektrycznej, tak 

napowietrznymi, jak i kablowymi. Nie 
będzie to droga radiowa! Transmisja 
danych w dalszej części sieci wykorzy-
stywać ma m.in. znane i używane od lat 
technologie komórkowe (GSM, UMTS, 
CDMA) oraz istniejące maszty opera-
torów publicznych sieci komórkowych 
(czyli tych samych, z których korzystają 
zwykli użytkownicy telefonów komór-
kowych). Mówi się też o technologiach 
PLC Sn czy choćby Wimax. Ostateczna 
decyzja będzie z pewnością uzależniona 
od kosztów. Natomiast bez wątpienia nie 
będzie to technologia, która nie byłaby 
dogłębnie przebadana. 

Projekt inteligentnego opomiarowania 
ma szansę udać się w Polsce. Potencjal-
ne problemy są na bieżąco diagnozo-
wane. Podejmuje się działania, mające 
na celu ich rozwiązywanie. Jednocze-
śnie jednak należy zauważyć, że sieci 
inteligentne powinny zapewnić efektyw-
ność i zrównoważony rozwój całej infra-
struktury energetycznej,  korzystny i dla 
branży, i dla klienta. Co jest wyjątkowe, 
branża w tym zakresie bardzo ściśle 
współpracuje, czy to w ramach Polskie-
go Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, czy też Warsztatów 
Rynku Energii, prowadzonych pod egi-
dą URE i PSE SA. Warto także podkre-
ślić, że do współpracy włączone są or-
ganizacje konsumenckie, w tym Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz Generalny Inspektor Ochrony Da-
nych Osobowych. Należy jednak z całą 
mocą podkreślić potrzebę rzetelnej 
i głębokiej zarówno informacji, jak i edu-
kacji społecznej, bowiem z badań opinii 
społecznej wiemy, że tylko 16 proc. Po-
laków słyszało o „inteligentnych liczni-
kach” i raczej woleliby je nazywać „licz-
nikami zdalnego odczytu”, skąd wynika, 
iż w rozumieniu konsumentów ich głów-
ną funkcją  jest właśnie zdalny odczyt. 
Jednocześnie ci sami badani deklarują 
skłonność (65 proc. respondentów) do 
zmiany swoich nawyków w korzystaniu 
z energochłonnych urządzeń, przenie-
sienia ich użytkowania poza godziny 
szczytu i płacenia wyłącznie za zużytą 
energię elektryczną, a nie według pro-
gnoz (82 proc. badanych). 

Tak uzyskany konsensus, będący 
efektem rzetelnej informacji i edukacji 
społecznej, pozwoli na wdrożenie sys-
temu z pożytkiem dla klientów i całej 
polskiej energetyki, a przez to i polskiej 
gospodarki.  n


