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Otoczenie regulacyjne

Kalendarz
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2018 ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia                 
24 października 2018 r. w sprawie powołania 
Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce 
inteligentnego opomiarowania

2021 ZARZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania 
Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce 
inteligentnego opomiarowania

2021 USTAWA z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw

2022 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I 
ŚRODOWISKA z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie 
procesów rynku energii

2022 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU 
I ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie 
systemu pomiarowego

Zespół do spraw 
wprowadzenia w Polsce 
inteligentnego 
opomiarowania
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Ustawa Prawo energetyczne

Nowe zadania i obowiązki dla OSD w zakresie 
Liczników Zdalnego Odczytu

18% 15%

35%

65%
80%

Aktualnie 2023 2025 2026 2028

Kamienie milowe określone w ustawie Prawo EnergetyczneAktualnie - stan opomiarowania OSD

62%
100%

Aktualnie 2025

Opomiarowanie odbiorców końcowych w kraju
(stan na 04.2022 r)

Opomiarowanie stacji SN/nN w kraju

Łącznie 

18,4 
mln 

Łącznie 

260 
tys. 

Art. 11t. ust. 3. Operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego zainstaluje nie później niż 
do dnia 31 grudnia 2025 r. liczniki zdalnego odczytu na 
wszystkich stacjach elektroenergetycznych transformujących 
średnie napięcie na niskie, stanowiących element jego sieci 
dystrybucyjnej, skomunikowane z systemem zdalnego odczytu. 

Art. 11t. ust. 1. Operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, do dnia 31 grudnia 2028 r., zainstaluje 
liczniki zdalnego odczytu skomunikowane z systemem zdalnego 
odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 
80% łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców 
końcowych, w tym stanowiących co najmniej 80% łącznej 
liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych 
w gospodarstwach domowych, posiadających układ 
pomiarowo-rozliczeniowy bez przekładników prądowych lub 
napięciowych, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym 
nie wyższym niż 1 kV.
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Artykuł 19 – Inteligentne systemy pomiarowe / Załącznik nr II
Artykuł 20 – Funkcjonalności inteligentnych systemów opomiarowania
❑ Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie na swoim terytorium

inteligentnych systemów opomiarowania, które mogą być uzależnione od
ekonomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku
oraz indywidualnego konsumenta

❑ W ocenie takiej uwzględnia się metody analizy kosztów i korzyści oraz minimalny
zestaw funkcjonalności inteligentnych systemów opomiarowania, przewidziany w
zaleceniu Komisji 2012/148/UE, jak również najlepsze dostępne techniki służące
zapewnieniu najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych

❑ Dostęp odbiorców końcowych do niezatwierdzonych danych dotyczących zużycia
w czasie zbliżonym do rzeczywistego, przez znormalizowany interfejs lub przez
zdalny dostęp, także musi być łatwy i bezpieczny, bez dodatkowych kosztów

❑ Bezpieczeństwo inteligentnych systemów opomiarowania i wymiany danych musi
być zgodne ze stosownymi przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa

❑ Ochrona prywatności odbiorców końcowych i ich danych musi być zgodna ze
stosownymi przepisami unijnymi o ochronie danych i prywatności

Bezpieczeństwo syst.pom.

Dyrektywa 
2019/944

Inteligentne systemy opomiarowania
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Bezpieczeństwo systemu pomiarowego

Rozporządzenie pomiarowe

System 
pomiarowy

System pomiarowy 
działa w sposób 

ciągły oraz 
zapewniający jego 

ochronę przed 
nieuprawnioną 

ingerencją

❑ ustalić warunki i sposób przydzielania uprawnień do dostępu do informacji rynku
energii przetwarzanych w systemie pomiarowym;

❑ opracować instrukcję bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym zarządzania
ryzykiem oraz procedury bezpiecznej eksploatacji tego systemu;

❑ opracować procedury postępowania w przypadku awarii elementów systemu
pomiarowego – plan ciągłości działania, plan odzyskania po awarii (zgodnie z
normą PN-EN ISO 22301)

❑ zapewnić odporność na awarie systemu pomiarowego, w szczególności przez
zapewnienie ciągłości działania jego systemów telekomunikacyjnych i
teleinformatycznych przez co najmniej 8 godzin po wystąpieniu awarii;

❑ zapewnić autoryzację autentyczności i sprawdzenia integralności aktualizacji
oprogramowania systemu pomiarowego;

❑ zapewnić poufność, integralność oraz dostępność informacji rynku energii;
❑ zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem do informacji rynku energii oraz

przypadkowymi zmianami i celową modyfikacją tych informacji.

NALEŻY
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Ciągłość działania

Blackout

„– Skoro jesteś inżynierem i specjalistą od technologii informacyjnych, nie mógłbyś coś poradzić na cały
ten pasztet? Telewizor nie działa, internet też martwy, człowiek nawet nie wie, co się dzieje.
A wszystkiemu winne są pewnie te nowomodne liczniki prądu.”

„Podobnie jak we wszystkich włoskich domach przez całe dziesięciolecia poniżej bezpieczników
wisiała duża czarna skrzynka z typową tarczą licznika i polami odczytu, na których cyfry rosły wolniej
albo szybciej i pokazywały zużycie prądu. Od kilku lat na jej miejscu znajdowało się płaskie białe
pudełko tak zwanego inteligentnego licznika prądu.”

„– Jego kościsty palec wskazał na szary wyświetlacz. – I też nic nie pokazuje. Martwy licznik! – Jak nie
płynie prąd, to nie ma czego liczyć.”

„– Te liczniki to w gruncie rzeczy takie małe komputerki. – Oszczędził Bondoniemu detali, w tym
momencie bowiem nie były takie ważne, nie powiedział na przykład tego, że mają chipy, ale ze względu
na koszty nie wyposażono ich w twarde dyski. – Dlatego nazywa się je licznikami inteligentnymi.
Dzięki nim dostawca energii może odczytać nie tylko dane dotyczące twojego zużycia, ale także
sterować zdalnie licznikiem. Odbywa się to za pomocą sterownika PLC. Przy tej technice dane
przesyłane są za pośrednictwem kabla energetycznego, co akurat nie jest bez znaczenia.”

„– I co równie dla nas interesujące: my też możemy uzyskać dostęp do tej małej skrzyneczki, jeśli się
tylko trochę postaramy. Bondoni zachichotał. – Co prawdopodobnie nie jest do końca legalne. Manzano
wzruszył ramionami. – A jak uzyskać ten dostęp? – spytał sąsiad. – Bardzo prosto: przez interfejs
podczerwieni. Taka opcja jest dzisiaj niemal w każdym komputerze. Albo w twojej komórce. ”

„– Teraz pobawimy się w firmę energetyczną. Za pomocą laptopa mogę porozumiewać się
z licznikiem. Wydam po prostu polecenie przyłączenia nas z powrotem do sieci. Zobaczymy, co się
stanie. Wstukał kod. Z kuchni dobiegło krótkie pyknięcie, które przeszło w ciche buczenie.”

Fragmenty z książki „Blackout” Marc Elsberg, 2012 rok
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Ciągłość działania

Czym jest 
ciągłość 
działania?

❑ Ciągłością działania (ang. BC - Business Continuity) – to zdolność organizacji
do zapewnienia niezakłóconego dostarczania produktów i usług,
wynikających z realizacji procesów biznesowych.

❑ Ciągłość działania nie uchroni organizacji przed incydentami ale pozwala na
szybki i skuteczny powrót do działalności po wystąpieniu zakłócenia.

❑ Zarządzanie ciągłością działania (ang. BCM - Business Continuity Management)
– to całościowy proces uwzględniający również analizę kosztów i korzyści,
ponieważ ciągłość działania generuje koszty dla organizacji, jednak nie
powinny one przewyższać korzyści.

❑ Odporność (ang. Resilience) – to zdolność organizacji do takiego projektowania
struktury, procesów oraz systemów IT/OT, aby minimalizowały one ryzyko
wystąpienia zakłócenia działalności. Zapewnienie odporności to zapewnienie
bezpieczeństwa organizacji w perspektywie długoterminowej.

❑ Odporność jest najbardziej kosztogenna, jednak zazwyczaj daje najwyższą
stopę zwrotu z inwestycji.
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Ciągłość działania

Podstawa 
prawna

1. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
wraz z aktami wykonawczymi

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

3. Norma PN-EN ISO 22301:2020 – Bezpieczeństwo i odporność – Systemy 
Zarządzania Ciągłością Działania – Wymagania

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Istotne dokumenty formalno-prawne
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Lista usług / 
procesów

BIA – lista 
obszarów 

krytycznych

Szacowanie 
ryzyka

Strategia 
ciągłości 
działania

BCP & DRP

Testy, szkolenia, 
doskonalenie

Business Continuity Planning (BCP)

Disaster Recovery Plan
(DRP)

S Z C D

System Zarządzania 
Ciągłością Działania
zgodnie z normą PN-
EN ISO 22301:2020 
obejmuje:

• strukturę 
organizacyjną

• politykę
• działania 

planistyczne
• odpowiedzialności 
• procedury
• procesy
• zasoby

System Zarządzania Ciągłością Działania

Ciągłość działania

System Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) – jest to zintegrowany proces
zarządczy, mający na celu przygotowanie, zapewnienie i utrzymanie nadzoru oraz
możliwości zarządzania ogólną zdolnością organizacji do dalszego działania w czasie
zakłóceń.
Źródło: PN-EN ISO 22301:2020System
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Ciągłość działania

Czym jest 
System 
Zarządzania 
Ciągłością 
Działania 
dla organizacji

Proces 
holistyczny

który umożliwia identyfikację najbardziej krytycznych systemów z punktu widzenia 
biznesowego i przetwarzanych danych

Zbiór działań jakie podejmuje dany PODMIOT w celu zapewnienia niezakłóconego działania usług 
kluczowych

Identyfikacja 
zagrożeń

dla zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz dostępności 
przetwarzanych danych

Zbudowanie 
odporności oraz zdolności do skutecznej reakcji na incydenty ciągłości działania 

Cele strategiczne
zapewnienie, że cele 

strategiczne organizacji 
zostaną osiągnięte

Aspekty biznesowe
zapewnienie ciągłości 

świadczenia usług swoim 
klientom

Korzyści
zapewnienie spełnienia:

• oczekiwań interesariuszy
• wymagań prawnych oraz 

umownych
• ograniczenia strat 

finansowych i 
wizerunkowych związanych 
z zakłóceniem świadczenia 
usług

• możliwości bezpiecznego 
świadczenia usług na 
najwyższym poziomie
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Ciągłość działania

Po co SZCD w 
organizacjach ?

– Przykłady 
zakłóceń
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Ciągłość działania

Akty prawne i 
literatura 



Dziękuję 
za uwagę


