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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie infrastruktury sieci domowej (projekt z 12.05.2022 r.) 

 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi ogólne 

1 Uwaga ogólna Rozporządzenie w proponowanej treści jest dokumentem nazbyt ogólnym, mogącym budzić szereg wątpliwości 

interpretacyjnych. W szczególności mając na uwadze fakt, że nie ma w nim mowy o tym, kto / jaki podmiot ma 

zapewnić warunki / standardy wynikające z treści tego rozporządzenia (patrz uwagi szczegółowe). Od aktu prawnego 

tego rzędu / typu oczekuje się zdecydowanie więcej szczegółów właśnie po to, aby uniknąć wątpliwości i aby 

doszczegółowić akt wyższego rzędu jakim jest ustawa. 

2 Uwaga ogólna Rozporządzenie odwołuje się do warunków rynkowych dotychczas niezdefiniowanych w aktach wyższego rzędu, 

pomimo tego że są one przewidziane do wdrożenia. 

Uwagi szczegółowe 

1 § 3 ust. 1 § 3. 1. Standardy komunikacji pomiędzy licznikiem 

zdalnego odczytu a bramą domową infrastruktury sieci 

domowej zapewniają:.. 

Zapis bardzo ogólny, budzący wątpliwości 

interpretacyjne. Jaki podmiot zapewnia te standardy? 

Proponujemy doszczegółowienie zapisu w celu  

jednoznaczności rozumienia / interpretacji oraz jasnego 

określenia odpowiedzialności. 

2 § 4 ust. 1 - 3 § 4. 1. Urządzenia w gospodarstwie domowym na 

potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu nie 

mogą powodować zakłóceń ani błędów w komunikacji 

pomiędzy bramą domową infrastruktury sieci domowej 

a licznikiem zdalnego odczytu ani stwarzać zagrożenia 

dla jego bezpiecznej eksploatacji.  

 

Zapisy bardzo ogólne, budzące wątpliwości 

interpretacyjne.  

Jaki podmiot zapewnia, że urządzenia w gospodarstwie 

domowym na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego 

odczytu nie powodują zakłóceń ani błędów w 

komunikacji? Proponujemy doszczegółowienie zapisu w 
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2. Infrastruktura sieci domowej posiada zabezpieczenia 

przed nieuprawnioną ingerencją oraz przed 

nieuprawnionym dostępem do danych pomiarowych i 

informacji podlegających ochronie na podstawie 

przepisów dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. 

 

3. Infrastruktura sieci domowej, w tym urządzenia 

wchodzące w skład tej infrastruktury spełniają 

standardy bezpieczeństwa zgodne z najlepszą praktyką i 

aktualnym poziomem wiedzy technicznej opisanym w 

szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub 

normach wydawanych przez krajowe lub 

międzynarodowe organizacje, w tym wymagania 

techniczne w zakresie kompatybilności 

elektromagnetycznej właściwe dla urządzeń, instalacji i 

sieci przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym do 

1 kV. 

celu  jednoznaczności rozumienia / interpretacji oraz 

jasnego określenia odpowiedzialności. 

 

Jaki podmiot zapewnia, że infrastruktura sieci domowej 

posiada zabezpieczenia przed nieuprawnioną ingerencją? 

Proponujemy doszczegółowienie zapisu w celu  

jednoznaczności rozumienia / interpretacji oraz jasnego 

określenia odpowiedzialności. 

 

 

Jaki podmiot zapewnia, że infrastruktura sieci domowej 

spełnia standardy bezpieczeństwa zgodne z najlepszą 

praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej 

opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich 

Normach? Proponujemy doszczegółowienie zapisu w celu  

jednoznaczności rozumienia / interpretacji oraz jasnego 

określenia odpowiedzialności. 

3 § 4 ust. 4 4. Infrastruktura sieci domowej umożliwia realizację 

usług elastyczności oraz zawarcie umów z ceną 

dynamiczną energii elektrycznej. 

Proponujemy usunięcie zapisu.  

W obecnym stanie prawnym nie ma zdefiniowanych usług 
elastyczności oraz możliwości zawierania umów z ceną 
dynamiczną. 
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