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Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w sprawie  
wymagań dla liczników energii elektrycznej  

opracowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
 

 
 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) z uwagą obserwuje rozwój sytuacji związanej ze 
zmianami przeznaczenia pasma 450 MHz (B31). Historycznie częstotliwości te były wykorzystywane 
do świadczenia usług dostępu do internetu  w technologii CDMA. Obecnie w wyniku zmian ustawy 
Prawo telekomunikacyjne oraz decyzji Prezesa UKE, pasmo zostało przeznaczone do realizacji zadań 
z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw 
gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Biorąc powyższe pod uwagę PIIT wyraża swoje zaniepokojenie pominięciem pasma 450 MHz 
w opracowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) 
rekomendacjach1 pt.: 

• projekt Wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich 1-fazowych liczników energii 
elektrycznej, 

• projekt Wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii 
elektrycznej. 
 

W naszej ocenie pominięcie w ww. dokumentach pasma 450 MHz nie znajduje prawnego, 
technicznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Jednocześnie jednak, jak wskazano w samym 
komunikacie, szczegółowe wymagania mogą podlegać aktualizacji, w tym „z uwzględnieniem 
dostępnych rozwiązań technicznych, m.in. w obszarze telekomunikacji”.  
Wobec powyższego PIIT wnosi o aktualizację treści ww. Projektów wymagań dla liczników 1 i 3 
fazowych : 
 

1. W pkt. 5.3 ppk 1 poprzez dodanie pasma 450MHz (B31) i nadanie mu brzmienia:  
 5.3 Moduł komunikacyjny musi umożliwiać pracę w zakresach częstotliwości sygnału:  
 1. LTE: B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B31 (450MHz) 

2.  W pkt. 5.4 ppk 3 i nadanie mu brzmienia: 
 5.4 Moduł komunikacyjny musi umożliwiać pracę, w co najmniej poniższych trybach: 
 3. praca w trybie LTE NB-IoT zgodnie z minimum wydaniem 14 standardu 3GPP. 
 
W ocenie PIIT przedstawione poniżej uzasadnienie, dotyczące szerokiego spektrum zagadnień, 
zapewni Państwu wystarczająco dużo argumentów do podjęcia wnioskowanej aktualizacji Projektu 
wymagań. W razie potrzeby dalszej dyskusji, jesteśmy otwarci na spotkanie, w ramach którego 
możemy przedstawić bardziej szczegółową argumentację oraz odnieść się do ewentualnych 
wątpliwości dot. wnioskowanych zmian. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://ptpiree.pl/aktualnosci/2018-09-20 
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Uzasadnienie szczegółowe 
 

1. Wykorzystanie LTE 450 MHz na świecie 
Pasmo 450MHz zyskuje na popularności zarówno w Europie, jak i poza nią. W wielu krajach jest to 
główny kandydat do zastosowania w prywatnej sieci LTE, w tym do realizacji usług wideo – ViLTE, 
usług głosowych - VoLTE, usług transmisji danych, sieci komunikacji krytycznej oraz Internetu Rzeczy 
przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa charakteryzujących prywatną/wydzieloną 
sieć LTE. Patrząc na obecne aktywności należy wspomnieć o istniejących rozwiązaniach 
wykorzystujących omawiane pasmo przez takich operatorów jak UKKO w Finlandii, Tele2 w Rosji, czy 
MVN na Węgrzech, a także ambitne plany wykorzystania tego pasma w Hiszpanii i Brazylii, gdzie 
trwają wdrożenia pilotażowe, a także w Niemczech, gdzie ogłoszone zostało postępowanie na wybór 
wykonawcy sieci.  Izba postrzega wdrożenie LTE 450MHz, jako szansę dla aktualnych dysponentów 
tej częstotliwości na zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności i efektywności operacyjnej. 
 

2. Aspekt prawny 
W wyniku realizacji postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw pasmo 450MHz zostało przekazane przez Prezesa 
UKE, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw energii do realizacji zadań z zakresu łączności 
głosowej i transmisji danych w zarządzaniu sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, 
płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   
 

3. Aspekt Ekonomiczny 
W najbliższych miesiącach spodziewane jest rozpoczęcie postępowań przetargowych na statyczne 
bezpośrednie liczniki energii elektrycznej stosowane w szczególności u odbiorców energii 
elektrycznej z grupy taryfowej C1x, celem realizacji założeń tzw. Ustawy Mocowej. Łączna liczba 
takich liczników w Polsce to blisko 1,5 mln sztuk. Brak uwzględnienia pasma 450MHz w specyfikacji 
modułów będzie oznaczał brak możliwości ich odczytu z wykorzystaniem tego zakresu 
częstotliwości lub konieczność wymiany modułów komunikacyjnych we wszystkich licznikach  
w przyszłości, co wiąże się z wysokimi kosztami.  
 

4. Aspekt Techniczny 
Uzupełnienie projektów wymagań, o wskazanie pasma 450MHz nie wpłynie negatywnie na 
realizację pozostałych wymagań Projektu wymagań, poza wymaganiem wskazanym w pkt. 5.4 ppk 
3, tj. pracy w trybie LTE NB-IOT zgodnym z minimum wydaniem 14 standardu 3GPP, który definiuje 
wymagania standardu LTE NB-IOT dla częstotliwości 450MHz. Dla trybu LTE Category M1 (eMTC) 
aktualizacja nie jest wymagana, ponieważ wydanie 13 standardu 3GPP definiuje wymagania również 
dla częstotliwości 450MHz. Nie jest to bariera technologiczna dla dostawców modułów 
komunikacyjnych, którzy w swoim portfolio posiadają rozwiązania umożliwiająde pracę w zakresach 
częstotliwości LTE: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B31 (450MHz). Koszt takich 
modułów komunikacyjnych nie odbiega istotnie od kosztu modułów komunikacyjnych 
nieobsługujących pasma B31 (450MHz).  
 
Należy również nadmienić, że bardzo dobre właściwości propagacyjne powyższej częstotliwości 
z pasma 450 MHz (lepsze parametry przenikania przez ściany budynków) sprawiają, że jest to 
doskonały zasób do wykorzystania w zastosowaniach związanych z odczytem liczników, które często 
znajdują się w lokalizacjach trudnych do zapewnienia pokrycia radiowego. 
 


